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 المرآن

ٌِْه تُْرَجعُوَن ) ُ ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ ثُمَّ إِلَ  [ٔٔ({ ]الروم : ٔٔ}َّللاَّ
 التفسٌر: 

هللا وحده هو المتفرد بإنشاء المخلولات كلها، وهو المادر وحده على إعادتها مرة أخرى، ثم إلٌه 
 ٌرجع جمٌع الخلك، فٌجازي المحسن بإحسانه والمسًء بإساءته.

ُ ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمه ٌُِعٌُدهُ{ ]الروم : لو  [، أي:" هلل وحده هو المتفرد بإنشاء ٔٔله تعالى:}َّللاه
 .(ٔ)المخلولات كلها، وهو المادر وحده على إعادتها مرة أخرى"

هللا تعالى ٌبدأ إنشاء جمٌع الخلك منفردا بإنشابه من ؼٌر شرٌن  لال الطبري: ٌمول:" 
ن ؼٌر شًء، بل بمدرته عّز وجل، ثم ٌعٌد خلما جدٌدا بعد إفنابه وإعدامه، وال ظهٌر، فٌحدثه م

 .(ٕ)كما بدأه خلما سوٌا، ولم ٌن شٌبا"
 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" أي : كما هو لادر على بَداءته فهو لادر على إعادته" 
ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]الروم :   الخلك، فٌجازي [، أي:" ثم إلٌه ٌرجع جمٌع ٔٔلوله تعالى:}ثُمه إِلَ

 .(ٗ)المحسن بإحسانه والمسًء بإساءته"
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : ٌوم المٌامة، فٌجازي كل عامل بعمله" 
"ٌمول: ثم إلٌه من بعد إعادتهم خلما جدٌدا ٌرّدون، فٌحشرون لفصل  لال الطبري: 

 .(ٙ)المضاء بٌنهم و }ِلٌَْجِزَي الهِذٌَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوٌَْجِزَي الهِذٌَن أَْحَسنُوا بِاْلُحْسنَى{"
 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]الروم : ٕٔ}َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْبِلُس اْلُمْجِرُموَن )

 التفسٌر: 
ٌْرة فتنمطع حجتهم.  وٌوم تموم الساعة ٌٌبس المجرمون من النجاة من العذاب، وتصٌبهم الَح

ٌمول: " وٌوم تجًء الساعة التً فٌها ٌفصل هللا بٌن خلمه، وٌنشر فٌها  لال الطبري: 
ٌا الموتى من لبورهم، فٌحشرهم إلى مولؾ الحساب، ٌٌؤس الذٌن أشركوا باهلل، واكتسبوا فً الدن

 .(2)مساوئ األعمال من كّل شّر، وٌكتببون وٌتندمون"
أعٌد }وٌوم تموم الساعة{ لزٌادة التهوٌل الذي تمدم بٌانه آنفا. وكرر  لال ابن عاشور:" 

 .(1)}ٌومبذ{ لتؤكٌد حمٌمة الظرفٌة"
 [ وجوه من التفسٌر:ٕٔوفً لوله تعالى:} ٌُْبِلُس اْلُمْجِرُموَن{ ]الروم :  

 .(5)الفضٌحة ، لاله مجاهد اإلببلس:أحدها : أن 
 .(ٓٔ)الثانً : أنه االكتباب ، لاله مجاهد أٌضا

 .(ٔٔ)الثالث : اإلٌاس ، لاله ابن عباس
 .(ٕٔ)ٌٌؤس المجرمون من الجنة" لال ٌحٌى بن سبلم:" 

                                                           

 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .25/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .25/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٓ-25/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٙ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (1)
 .15ٖٓ/ 5(:ص2ٗ2ٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٓ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .11ٖٓ/ 5(:ص2ٗ2ٔٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)ٌٌؤسوَن من كل خٌر، وٌنمطع كبلمهم وحججهم" ولال الفراء:" 
 .(ٕ)الرابع : أنه الهبلن، لاله السدي

 .(ٖ)المبلس: الذي لد نزل به الشّر، إذا أبلس الرجل، فمد نزل به ببلء. لاله ابن زٌدالخامس : أن 
 . (ٗ)، حكاه الطبريالسادس: الحزن على الشًء والندم علٌه

 .(٘)السابع : الحٌرة . حكاه الماوردي
ل: ناظرت فبلنا الٌابس من أن ٌهتدي إلٌها، تموالثامن: أن المبلس: الساكت المنمطع فً حجته، 

فؤبلس أي انمطع وأمسن وٌبس من أن ٌحتج، فؤعلم هللا عز وجل أنهم فً المٌامة ٌنمطعون فً 
 .(ٙ)الحجة انمطاع ٌبسٌن. لاله الزجاج

 :(2)أي: ٌتندمون وٌكتببون وٌٌؤسون، لال العجاج لال أبو عبٌدة:" 
  .(1)"أْعِرفُهُ وأْبلَساٌا َصاحِ هْل تْعِرُؾ َرسًما ُمْكَرسا ... لاَل نَعَْم 

 . (5) بفتح البلم« ٌُْبلَُس المجرُمونَ :»أَبُو عبد الرحمن السلمً ولرأ  
 

 المرآن
 [ٖٔ({ ]الروم : ٖٔ}َولَْم ٌَُكْن لَُهْم ِمْن ُشَرَكائِِهْم ُشفَعَاُء َوَكانُوا بُِشَرَكائِِهْم َكافِِرٌَن )

 التفسٌر: 
آلهتهم التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا شفعاء، بل إنها تتبرأ ولم ٌكن للمشركٌن فً ذلن الٌوم من 

 منهم، وٌتبرإون منها. فالشفاعة هلل وحده، وال تُطلَب من ؼٌره.
ولم ٌكن لهم من  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َولَْم ٌَُكْن لَُهْم ِمْن ُشَرَكابِِهْم ُشفَعَاُء{ ]الروم :  

 .(ٓٔ)"األصنام التً عبدوها شفعاء ٌشفعون لهم
}َوٌَْوَم تَمُوُم السهاَعةُ{ لم ٌكن لهإالء المجرمٌن الذٌن وصؾ جّل  لال الطبري:ٌمول:" 

ثناإه صفتهم }ِمن ُشَرَكابِِهْم{ الذٌن كانوا ٌتبعونهم، على ما دعوهم إلٌه من الضبللة، فٌشاركونهم 
، فٌستنمذوهم من فً الكفر باهلل، والمعاونة على أذى رسله، }ُشفَعَاُء{ ٌشفعون لهم عند هللا

 .(ٔٔ)عذابه"
 .(ٕٔ)لٌل: ٌعنً بشركابهم ما عبدوه من دون هللا جل وعز" لال النحاس:" 
 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر:" أي : ما شفعت فٌهم اآللهة التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا" 
وجحدوا والٌة الشركاء  [، أي:"ٖٔلوله تعالى:}َوَكانُوا بُِشَرَكابِِهْم َكافِِرٌَن{ ]الروم :  

 .(ٗٔ)"وتبرءوا منهم

                                                           

 .ٕٕٖ/ ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٗحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون:  (ٕ)
 .1ٓ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖٙ/ٔٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .25ٔ/ ٗانظر: معانً المرآن:  (ٙ)
 ، واللسان والتاج: )بلس(.2ٕٗ/ ٙ، وتفسٌر المرطبً 1ٓ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري ٖٖٗوالكامل  -. ٙٔدٌوانه (2)

 )بلس(.
 .أي أبوال اإلبل وأبعارها ٌتلبد بعضها على بعض فى الدار -بكسر فسكون -أي فٌه الكرس« مكرسا»
 .ٕٓٔ/ ٕمجاز المرآن:  (1)
 .ٖٕٖ/ ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (5)
 .ٖ٘ٗ/ ٕصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .1ٓ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ ٖإعراب المرآن:  (ٕٔ)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً:  (ٗٔ)
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ٌمول: وكانوا بشركابهم فً الضبللة والمعاونة فً الدنٌا على أولٌاء هللا لال الطبري:  
أَ الهِذٌَن اتُّبِعُوا ِمَن الهِذٌَن  }َكافِِرٌَن{، ٌجحدون والٌتهم، وٌتبّرءون منهم، كما لال جّل ثناإه: }إِْذ تَبَره

أَ ِمنْ اتهبَعُوا  ةً فَنَتَبَره ُهْم َكَما َوَرأَُوا اْلعََذاَب َوتَمَطهعَْت بِِهُم األْسبَاُب َولَاَل الهِذٌَن اتهبَعُوا لَْو أَنه لَنَا َكره
ُءوا ِمنها{"  .(ٔ)تَبَره

 .(ٕ)لال ابن كثٌر: أي : " وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إلٌهم" 
 .(ٖ)ٌعنً: تبرأت المبلبكة ممن كان ٌعبدها" لال مماتل:" 
 .(ٗ)}وكانوا بشركابهم كافرٌن{: لالوا: لٌسوا بآلهة" لال النحاس:" 
أي: كفروا باألصنام، وتبرءوا منها ٌوم المٌامة، ومعنى كانوا:  لال السمعانً:" 
 .(٘)صاروا"
 

 المرآن
لُوَن  اِلَحاِت فَُهْم فًِ َرْوَضٍة ٗٔ)}َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌَْوَمئٍِذ ٌَتَفَرَّ ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ( فَؤَمَّ

 [٘ٔ-ٗٔ({ ]الروم : ٌُْ٘ٔحبَُروَن )
 التفسٌر: 

وٌوم تموم الساعة ٌفترق أهل اإلٌمان به وأهل الكفر، فؤما المإمنون باهلل ورسوله، العاملون 
ون وٌنعهم مون وٌسرُّ  ون.الصالحات فهم فً الجنة، ٌكره

لُوَن{ ]الروم :  [، أي:" وٌوم تموم الساعة ٗٔلوله تعالى:}َوٌَْوَم تَمُوُم السهاَعةُ ٌَْوَمبٍِذ ٌَتَفَره
 .(ٙ)ٌفترق أهل اإلٌمان به وأهل الكفر"

ٌمول تعالى ذكره: وٌوم تجًء الساعة التً ٌحشر فٌها الخلك إلى هللا  لال الطبري:"
ٌومبذ، ٌمول فً ذلن الٌوم ٌتفّرق أهل اإلٌمان باهلل، وأهل الكفر به، فؤما أهل اإلٌمان، فٌإخذ بهم 
ذات الٌمٌن إلى الجنة، وأما أهل الكفر فٌإخذ بهم ذات الشمال إلى النار، فهنالن ٌمٌز هللا الخبٌث 

 .(2)لطٌِّب"من ا
ٌعنً: ٌتمٌز أهل الجنة من أهل النار، ولٌل معناه: أنه ٌفرق بٌن أهل  لال السمعانً:" 

 .(1)المعصٌة وأهل الطاعة؛ فٌعالب أهل المعاصً، وٌنعم على المطٌعٌن"
 .(5)عن لتادة، لوله:"}وٌوم تموم الساعة ٌومبذ ٌتفرلون{، لال: فرلة ال اجتماع بعدها"

 .(ٓٔ)فً علٌٌن، وهإالء فً أسفل سافلٌن" هإالء لال الحسن:"
التفرق: انمسام الجمع وتشتت أجزاء الكل. ولد كنً به هنا عن التباعد  لال ابن عاشور:" 

 .(ٔٔ)ألن التفرق ٌبلزمه التباعد عرفا"
اِلَحاِت{ ]الروم :  ا الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه [، أي:" فؤما المإمنون ٘ٔلوله تعالى:}فَؤَمه

 .(ٕٔ)هلل ورسوله، العاملون الصالحات"با
 .(ٖٔ)ٌمول: وعملوا بما أمرهم هللا به، وانتهوا عما نهاهم عنه" لال الطبري:"

                                                           

 .1ٔ-1ٓ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٓٗ/ ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .1ٕٔ/ ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘)
 .٘ٓٗسٌر المٌسر: التف (ٙ)
 .1ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ2ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ2٘ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٗٙ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (ٔٔ)
 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .1ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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مون ٘ٔلوله تعالى:}فَُهْم فًِ َرْوَضٍة ٌُْحبَُروَن{ ]الروم :  [، أي:" فهم فً الجنة، ٌكره
ون وٌنعهمون"  .(ٔ)وٌسرُّ

ٌمول: فهم فً الرٌاحٌن والنباتات الملتفة، وبٌن أنواع الزهر فً الجنان  لال الطبري:"
، وإنما خّص جّل ثناإه ذكر الروضة فً هذا  ًّ ٌُسرون، وٌلذّذون بالسماع وطٌب العٌش الهن
الموضع، ألنه لم ٌكن عند الطرفٌن أحسن منظرا، وال أطٌب نشرا من الرٌاض.. فؤعلمهم بذلن 

ًّ تعالى، أن الذٌن آمنوا  وعملوا الصالحات من المنظر األنٌك، واللذٌذ من األراٌٌح، والعٌش الهن
 .(ٕ)فٌما ٌحبون، وٌسُرون به، وٌؽبطون علٌه"

فهم فً روضة أرض ذات أزهار وأنهار، ٌسرون سرورا تهللت له  لال البٌضاوي:أي:"
 .(ٖ)وجوههم"

 .(ٗ)النعمة"أي: حال المإمنٌن السماع فً الجنة، والشؽل بؽاٌة  لال الزجاج:"
 .(٘)عن أبً مالن، لوله:"}فً روضة{، ٌعنً: بساتٌن الجنة"

الروضة: هً لبستان الذي هو فً ؼاٌة النضارة والحسن، لال  لال السمعانً:" 
 :(ٙ)الطابً

 .(2)إنما البشر روضة فإذا ... كان ربوة فروضة وؼدٌر"
 [، وجوه من التفسٌر:٘ٔ}ٌُْحبَُروَن{ ]الروم :  وفً لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)، والكلبً(ٓٔ)، ومماتل(5)، والضحان(1)أحدها : ٌكرمون ، لاله ابن عباس
 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)الثانً : ٌنعمون ، لاله مجاهد

 .(1ٔ)، والطبري(2ٔ)، وابن لتٌبة(ٙٔ)، وأبو عبٌدة(٘ٔ)، والسدي(ٗٔ)الثالث : ٌفرحون ، لاله الحسن
كل حبرة تتبعها »السرور. ومنه ٌمال: «: الحبرة»أي: ٌسرون. و لتٌبة:"لال ابن  

 .(5ٔ)«"عبرة
ٌفرحون وٌسّرون ولٌس شىء أحسن عند العرب من الرٌاض  لال أبو عبٌدة: معناه:" 

 :(ٕٓ)المعشبة وال أطٌب رٌحا لال األعشى
 ها ُمْسبٌِل َهِطل َما َرْوَضةٌ ِمن ِرٌَاِض الَحْزِن ُمْعِشبَةٌ ... َخْضَراُء َجاَد َعلٌَْ 

ُصلُ  ُُ  ٌَْوًما بِؤَْطٌََب منها نَْشَر َرابَِحٍة ... َوال بِؤَْحَسَن ِمْنَها إِْذ َدنَا األْ

                                                           

 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕ-1ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٖ)
 .1ٓٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ2ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 ، وفٌه:" كان ببذل فروضة وؼدٌر.15ٖشرح دٌوان ابً تمام: (ٙ)
 .ٕٓٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .1ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ22ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٓٗ/ ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .1ٗٙ/ ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔٔ)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ21ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)1ٕ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٗٙ/ ٕالتفسٌر:  حكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً (ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .ٕٓٔ/ ٕانظر: مجاز المرآن:  (ٙٔ)
 .ٖٓٗانظر: ؼرٌب المرآن:  (2ٔ)
 .1ٕ-1ٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 .ٖٓٗؼرٌب المرآن: (5ٔ)
من المصٌدة السادسة فى دٌوانه، وهما مع بٌت آخر فى  ٙٔوالثانً هو  ٗٔالبٌت األول هو  (ٕٓ)

 . ٔٔ/ ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: 1ٔ/ٕٓالطبري:
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 :(ٔ)ولال العّجاج
ًَ الَحكه إِنه الَمْولى َشَكْر   فاْلَحْمُد لِِلِ الهِذي أْعَطى الَحبَْر ... َمَواِل

 .(ٖ)"(ٕ)«ون العبرةملٌت بٌوتهم حبرة فهم ٌنتظر»وٌمال فى المثل: 
 .(ٗ)الرابع : ٌتلذذون بالسماع والؽناء فً الجنة، لاله ٌحٌى بن أبً كثٌر

 .(٘)الحبرة: اللذة والسماع" لال ٌحٌى بن أبً كثٌر:" 
عن سلمة بن عبد هللا الجهنً، عن عمه، عن أبً الدرداء لال:" كان رسول هللا روي  

ملسو هيلع هللا ىلص ٌذكر الناس فذكر الجنة وما فٌها من األزواج والنعٌم وفً آخر الموم أعرابً فجثا لركبتٌه 
اه نعم ٌا أعرابً إن فً الجنة لنهرا حافت»ولال: ٌا رسول هللا هل فً الجنة من سماع؟ لال: 

األبكار من كل بٌضاء خوصانٌة، ٌتؽنٌن بؤصوات لم ٌسمع الخبلبك مثلها، فذلن أفضل نعٌم أهل 
 «". الجنة

 لال: فسؤلت أبا الدرداء بم ٌتؽنٌن؟ لال: بالتسبٌح إن شاء هللا. لال: والخوصانٌة:
 .(ٙ)المرهفة األعلى الضخمة األسفل"

إن فً الجنة ألشجارا علٌها »ل: عن الماسم بن مطٌب عن مؽٌرة عن إبراهٌم لاوروي  
أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث هللا عز وجل رٌحا من تحت العرش فتمع فً 

 .(2)«تلن األشجار فتحرن تلن األجراس بؤصوات لو سمعها أهل األرض لماتوا طربا
ور وهذا كله من النعٌم والسر :"-بعد أن ذكر طرفا من تلن األلوال-لال المرطبً 

ًَ لَُهْم  واإلكرام، فبل تعارض بٌن تلن األلوال، وأٌن هذا من لوله الحك:} فبَل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة:   .(1)["2ِٔمْن لُره

 .(5)أعم من هذا كله" «الحبرة»لال ابن كثٌر: "  
 
 المرآن

ا الَِّذٌَن َكفَُروا َوَكذَّبُوا بِآٌَاتِنَا َوِلمَاِء اآْلِخَرِة فَؤُولَئَِن فًِ اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن ) ({ ]الروم : ٙٔ}َوأَمَّ
ٔٙ ] 

 التفسٌر:
وأما الذٌن كفروا باهلل وكذهبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت، فؤولبن فً العذاب 

 ا به فً الدنٌا.ممٌمون؛ جزاء ما كذهبو
ا الهِذٌَن َكفَُروا َوَكذهبُوا بِآٌَاتِنَا َوِلمَاِء اآْلِخَرةِ{ ]الروم :   [، أي:" وأما ٙٔلوله تعالى:}َوأَمه

 .(ٓٔ)الذٌن كفروا باهلل وكذهبوا بما جاءت به الرسل وأنكروا البعث بعد الموت"
أي: وأما الذٌن جحدوا توحٌد هللا وكذبوا رسله وأنكروا البعث بعد  لال المراؼً:" 

 .(ٔٔ)الممات والنشور للدار اآلخرة"
[، أي:" فؤولبن فً العذاب ٙٔلوله تعالى:}فَؤُولَبَِن فًِ اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن{ ]الروم :  

  .(ٔ)ممٌمون؛ جزاء ما كذهبوا به فً الدنٌا"

                                                           

، ٕٕ٘ونسبته للعجاج فً "إصبلح المنطك: ، 2ٓٗ، وااللتضاب : 1ٕ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري:٘ٔدٌوانه : (ٔ)
 )حبر( ٖٗ/ ٘ونمله عنه األزهري، "تهذٌب اللؽة" 

 (: "كل حبرة تعمبها عبرة".1ٕٔ/ ٔلم ألؾ علٌه، وفى الجمهرة )«: المثل»(ٕ)
 .ٕٓٔ/ ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .1ٖ-1ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٕ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .52ٕ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:  (ٙ)
 .52ٕ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:  (2)
 .ٖٔ/ ٗٔتفسٌر المرطبً:  (1)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕٔتفسٌر المراؼً:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)الكافرٌن العذاب األلٌم هم حاضروه أبدا ؼٌر مخفؾ عنهم"وحال لال الزجاج: أي:"
}َوَما هُْم  }محضرون{: ال ٌؽٌبون عنه وال ٌخفؾ عنهم، كموله: لال الزمخشري:"
هُر َعْنُهْم { ]الزخرؾ : 2ٖبَِخاِرِجٌَن ِمْنَها{ ]المابدة :   .(ٖ)["2٘[ ، }اَل ٌُفَت

 .(ٗ)مدخلون ال ٌؽٌبون عنه" لال البٌضاوي:أي:"
لال المرطبً:" أي: ممٌمون. ولٌل: مجموعون. ولٌل: معذبون. ولٌل: نازلون، ومنه 

[ أي: نزل به، لاله ابن شجرة، والمعنى 1ٓٔلوله تعالى:}إِذا َحَضَر أََحَدُكُم اْلَمْوُت{]البمرة: 
 .(٘)متمارب"
}محضرون{ ٌجوز أن ٌكون من اإلحضار، أي: جعل الشًء  لال ابن عاشور:" 

حاضرا، أي: ال ٌؽٌبون عنه، أي: ال ٌخرجون منه، وهو ٌفٌد التؤٌٌد بطرٌك الكناٌة ألنه لما ذكر 
بعد لوله فً العذاب ناسب أن ال ٌكون الممصود من وصفهم المحضرٌن أنهم كابنون فً العذاب 

فٌة فإن التؤسٌس أولع من التؤكٌد، وٌجوز أن ٌكون لببل ٌكون مجرد تؤكٌد بمدلول فً الظر
ونحوه « محضر»}محضرون{ بمعنى: مؤتً بهم إلى العذاب فمد كثر فً المرآن استعمال 

[ ، واسم 1٘ٔبمعنى: معالب، لال تعالى: }ولمد علمت الجنة إنهم لمحضرون{ ]الصافات: 
بل اسم اإلشارة كموله: }أولبن على اإلشارة تنبٌه على أنهم أحرٌاء بتلن العموبة ألجل ما ذكر ل

 .(ٙ)["٘هدى من ربهم{ ]البمرة: 
لد أحاطت بهم جهنم من جمٌع جهاتهم واطهلع العذاب األلٌم على  لال السعدي:أي:"

أفبدتهم وشوى الحمٌم وجوههم ولطهع أمعاءهم، فؤٌن الفرق بٌن الفرٌمٌن وأٌن التساوي بٌن 
 .(2)المنعمٌن والمعذبٌن؟"

 [:ٙٔ-ٌٔٔات:]فوابد اآل
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر األدلة وعرض مشاهد المٌامة. -ٔ
تمرٌر عمٌدة أن ال شفاعة لمشرن وال كافر ٌوم المٌامة، وبطبلن ما ٌعتمده المبطلون من  -ٕ

 وجود من ٌشفع ألهل الشرن والكفر.
روضة ٌحبرون، وأهل تمرٌر مبدأ السعادة والشماء ٌوم المٌامة فؤهل اإلٌمان والتموى فً  -ٖ

 الشرن والمعاصً فً العذاب محضرون.
 

 المرآن
ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن ) ( َولَهُ اْلَحْمُد فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشًٌّا 1ٔ}فَُسْبَحاَن َّللاَّ

 [ 1ٔ-1ٔ({ ] الروم : 1َٔوِحٌَن تُْظِهُروَن )
 التفسٌر:

هوه عن الشرٌن والصاحبة والولد، َوِصفوه بصفات الكمال فٌا أٌها المإمنون  سبِّحوا هللا ونّزِ
بؤلسنتكم، وحمِّموا ذلن بجوارحكم كلها حٌن تمسون، وحٌن تصبحون، وولت العشً، وولت 

 الحمد والثناء فً السموات واألرض وفً اللٌل والنهار. -سبحانه-الظهٌرة. وله 
ِ حِ   [، أي:" فٌا أٌها 2ٌَٔن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}فَُسْبَحاَن َّللاه

هوه عن الشرٌن والصاحبة والولد، َوِصفوه بصفات الكمال بؤلسنتكم،  المإمنون سبِّحوا هللا ونّزِ
 .(1)وحمِّموا ذلن بجوارحكم كلها حٌن تمسون، وحٌن تصبحون"

                                                                                                                                                                      

 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٓٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .2ٔٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٗ)
 .ٗٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .ٗٙ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (ٙ)
 .1ٖٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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، ٌعنً: صبلة المؽرب وصبلة }حٌن تمسون{ -عز وجل -ٌعنً: فصلوا هلل لال مماتل:" 
 .(ٔ)العشاء، }وحٌن تصبحون{، ٌعنى: صبلة الفجر"

ٌمول: فصلّوا هللا }ِحٌَن تُْمُسوَن{ وهى المؽرب والعشاء: }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{:  لال الفراء:" 
 .(ٕ)صبلة الفجر "

ٌمول تعالى ذكره: فسبحوا هللا أٌها الناس: أي صلوا له }ِحٌَن تُْمُسوَن{ ،  لال الطبري:" 
 .(ٖ)وذلن صبلة المؽرب، }َوِحٌَن تُْصبَُحوَن{، وذلن صبلة الصبح"

لال ابن كثٌر: هذا تسبٌح منه تعالى لنفسه الممدسة ، وإرشاد لعباده إلى تسبٌحه وتحمٌده  
كمال لدرته وعظٌم سلطانه : عند المساء ، وهو إلبال  ، فً هذه األولات المتعالبة الدالة على

 .(ٗ)اللٌل بظبلمه ، وعند الصباح ، وهو إسفار النهار عن ضٌابه"
 .(٘)تنزٌه هللا من السوء. هذا ال اختبلؾ فٌه"«: سبحان هللا»معنى:  لال الزجاج:" 
أخبركم لم سمً هللا إبراهٌم عن معاذ بن انس رضً هللا عنه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "أال  

سبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون »خلٌله الذي وفى، ألنه كان ٌمول: كلما أصبح وأمسى: 
 .(ٙ)«"وله الحمد فً السماوات واألرض وعشٌا وحٌن تظهرون

فمد « الحمد»: أما -رضً هللا عنه-لال: "لال عمر  -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس  
فمد عرفناها فمد عبدت اآللهة من « ال إله إال هللا»الخبلبك بعضهم بعضا، وأما عرفناه فمد ٌحمد 

هللا فما هو؟ فمال رجل من الموم: « سبحان»فمد ٌكبر المصلً، وأما « هللا أكبر»دون هللا، وأما 
رضً هللا عنه=: لد شمً عمر إن لم ٌكن ٌعلم أن هللا ٌعلم، فمال علً: ٌا -هللا أعلم! فمال عمر 

المإمنٌن اسم ممنوع أن ٌنتحله أحد من الخبلبك وإلٌه ٌفزع الخلك، أحب أن ٌمال له، فمال:  أمٌر
 .(2)هو كذان"
[، 1ٔلوله تعالى:}َولَهُ اْلَحْمُد فًِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشًٌّا َوِحٌَن تُْظِهُروَن{ ]الروم :  

 .(1)وفً اللٌل والنهار"الحمد والثناء فً السموات واألرض  -سبحانه-أي:" وله 
ٌحمده المبلبكة فً السموات وٌحمده المإمنون فً األرض، }وعشٌا{،  لال مماتل:" 

 .(5)ٌعنً: صبلة العصر، }وحٌن تظهرون{، ٌعنً: صبلة األولى"
 .(ٓٔ)}َوَعِشًٌّا{: صبلة العصر، }َوِحٌَن تُْظِهُروَن{: صبلة الظهر" لال الفراء:" 
ٌمول: وله الحمد من جمٌع خلمه دون ؼٌره }فًِ السهَمَواِت{ من سكانها  لال الطبري:" 

من المبلبكة، }َواألْرَض{ من أهلها، من جمٌع أصناؾ خلمه فٌها، }َوَعِشًٌّا{ ٌمول: وَسبِّحوه أٌضا 
 .(ٔٔ)عشٌا، وذلن صبلة العصر، }َوِحٌَن تُْظِهُروَن{، ٌمول: وحٌن تَْدخلون فً ولت الظهر"

ثٌر: ثم اعترض بحمده ، مناسبة للتسبٌح وهو التحمٌد ، فمال :} َولَهُ اْلَحْمُد فًِ لال ابن ك 
السهَمَواِت َواألْرِض{أي:هو المحمود على ما خلك فً السموات واألرض. ثم لال :} َوَعِشًٌّا َوِحٌَن 

هذا ، فالك تُْظِهُروَن { فالعشاء هو : شدة الظبلم ، واإلظهار : لوة الضٌاء. فسبحان خالك هذا و
ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشاَها { ]الشمس :  ،  ٖاإلصباح وجاعل اللٌل سكنا ، كما لال :} َوالنهَهاِر إَِذا َجبلَها. َوالله

                                                           

 .5ٓٗ/ ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٖٕٖ/ ٕمعانً المرآن:  (ٕ)
 .1ٖ/ ٕٓتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ25ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .15ٖٓ/5(:ص2ٗ1ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .٘ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٓٗ/ ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٕٖ/ ٕمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .1ٖ/ ٕٓتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌِْل إَِذا ٌَْؽَشى. َوالنهَهاِر إَِذا تََجلهى { ]اللٌل : ٗ ٌِْل ٕ،  ٔ[ ، ولال } َوالله [ ، ولال : } َوالضَُّحى. َوالله
 .(ٔ)[ ، واآلٌات فً هذا كثٌرة"ٕ،  ٔالضحى : إَِذا َسَجى { ]

سؤل نافع بن األزرق ابن عباس: هل نجد مٌمات الصلوات الخمس فً  عن أبً رزٌن:" 
كتاب هللا؟ لال: نعم }فَُسْبَحاَن هللاِ ِحٌَن تُْمُسوَن{: المؽرب، }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{: الفجر، }َوَعِشًٌّا{: 

 .(ٕ)اٍت لَُكم{"العصر،}َوِحٌَن تُْظِهُروَن{: الظهر، لال: }َوِمْن بَْعِد َصبلةِ اْلِعَشاِء ثبَلُث َعْورَ 
جمعت هاتان اآلٌتان موالٌت الصبلة، }فَُسْبَحاَن هللاِ ِحٌَن تُْمُسوَن{، لال:  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)المؽرب والعشاء، }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{ الفجر }َوَعِشًٌّا{ العصر }َوِحٌَن تُْظِهُروَن{: الظهر"
مؽرب والعشاء، }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{: الفجر، عن مجاهد: "}فَُسْبَحاَن هللاِ ِحٌَن تُْمُسوَن{: ال 

 .(ٗ)}َوَعِشًٌّا{: العصر }َوِحٌَن تُْظِهُروَن{: الظهر، وكّل سجدة فً المرآن فهً صبلة"
لَتادة:" }فَُسْبَحاَن هللاِ ِحٌَن تُْمُسوَن{: لصبلة المؽرب، }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{: لصبلة عن  

 .(٘)}َوِحٌَن تُْظِهُروَن{ صبلة الظهر أربع صلوات"الصبح، }َوعَشًٌّا{: لصبلة العصر، 
لال ابن زٌد:" }ِحٌَن تُْمُسوَن{: صبلة المؽرب، }َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{: صبلة الصبح،  

 .(ٙ)}َوعَشًٌّا{: صبلة العصر، }َوِحٌَن تُْظِهُروَن{: صبلة الظهر"
ه باهلل بورن له من كان صباحه هلل بورن له فً ٌومه، ومن كان مساإ لال المشٌري:" 

فً لٌله.. واآلٌة تتضمن الصلوات الخمس وإرادة الحك من أولٌابه بؤن ٌجددوا العهد فً الٌوم 
واللٌلة خمس مرات فتمؾ على بساط المناجاة، وتستدرن ما فاتن فٌما بٌن الصبلتٌن من طوارق 

 .(2)الزالت"
 

 المرآن
ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلمَ  ِ َوٌُْحًِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها َوَكَذِلَن تُْخَرُجوَن }ٌُْخِرُج اْلَح ًّ ٌَِّت ِمَن اْلَح

 [1ٔ({ ]الروم : 1ٔ)
 التفسٌر: 

ٌخرج هللا الحً من المٌت كاإلنسان من النطفة والطٌر من البٌضة، وٌخرج المٌت من الحً، 
ٌُْبسها وجفافها، ومثل هذا كالنطفة من اإلنسان والبٌضة من الطٌر. وٌحًٌ األرض بالنبات بعد 

 من لبوركم أحٌاء للحساب والجزاء. -أٌها الناس-اإلحٌاء تخرجون 
ِ{ ]الروم :   ًّ ًه ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح [، أي:" 5ٔلوله تعالى:}ٌُْخِرُج اْلَح

المٌت من الحً، ٌخرج هللا الحً من المٌت كاإلنسان من النطفة والطٌر من البٌضة، وٌخرج 
 .(1)"كالنطفة من اإلنسان والبٌضة من الطٌر

ٌمول تعالى ذكره: َصلّوا فً هذه األولات التً أمركم بالصبلة فٌها أٌها  لال الطبري:" 
ًّ من الماء المٌت، وٌخرج الماء  ًّ من المٌت، وهو اإلنسان الح الناس، هللا الذي ٌخرج الح

" ًّ  .(5)المٌت من اإلنسان الح
المرطبً:" بٌّن كمال لدرته، أي: كما أحٌا األرض بإخراج النبات بعد همودها، لال  

 .(ٓٔ)كذلن ٌحٌٌكم بالبعث. وفً هذا دلٌل على صحة المٌاس"

                                                           

 .ٖٙٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .1ٗ-1ٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٗ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٗ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1٘-1ٗ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .1٘/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (2)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1٘/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)



ٕٔ 
 

ٌخرج من اإلنسان ماء مٌتا فٌخلك منه بشرا، فذلن المٌت من الحً،  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)ا فذلن الحً من المٌت"وٌخرج الحً من المٌت، فٌعنً بذلن أنه ٌخلك من الماء بشرً 

ِ{، لال: النُّْطفة ماء الرجل عن   ًّ ًه ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح عبد هللا: "}ٌُْخِرُج اْلَح
، وٌخرج الرجل منها حٌا وهً مٌتة" ًّ  .(ٕ)مٌتة وهو ح

ًه ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج   ِ{: المإمن من عن الحسن لوله: "}ٌُْخِرُج اْلَح ًّ اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح
 .(ٖ)الكافر، والكافر من المإمن"

وٌحًٌ األرض بالنبات بعد  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوٌُْحًِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ ]الروم :  
 .(ٗ)"ٌبسها وجدبها

خرابها }وٌُحًٌ األْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ فٌنبتها، وٌخرج زرعها بعد لال الطبري:" 
 .(٘)وجدوبها"
 .(ٙ)أي: ٌجعلها تنبت، وإحٌاء األرض: إخراج النبات منها" لال الزجاج:" 
كما ٌخرج هللا النبات من األرض  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوَكَذِلَن تُْخَرُجوَن{ ]الروم :  

 .(2)"كذلن ٌخرجكم من لبوركم للبعث ٌوم المٌامة
ٌمول: كما ٌحًٌ األرض بعد موتها، فٌخرج نباتها وزرعها، كذلن ٌحٌٌكم  لال الطبري:" 

 .(1)من بعد مماتكم، فٌخرجكم أحٌاء من لبوركم إلى مولؾ الحساب"
نصب بـ « الكاؾ»أي: وكذلن تخرجون من لبوركم مبعوثٌن، وموضع  لال الزجاج:" 

 .(5)}تخرجون{، والمعنى: أن بعثكم علٌه كخلمكم، أي: هما فً لدرته متساوٌان"
 

 المرآن
 [ٕٓ({ ]الروم : ٕٓ}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ إَِذا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُروَن )

 التفسٌر: 
من آٌات هللا الدالة على عظمته وكمال لدرته أن خلك أباكم آدم من تراب، ثم أنتم بشر و

 تتناسلون منتشرٌن فً األرض، تبتؽون من فضل هللا.
[، أي:" ومن آٌات هللا الدالة ٕٓلوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب{ ]الروم :  

 .(ٓٔ)"أباكم آدم من ترابعلى عظمته وكمال لدرته أن خلك 
ومن ُحججه على أنه المادر على ما ٌشاء أٌها الناس من إنشاء  لال الطبري: ٌمول:" 

وإفناء، وإٌجاد وإعدام، وأن كل موجود فخلمه خلمة أبٌكم من تراب، ٌعنً بذلن خلك آدم من 
 .(ٔٔ)تراب، فوصفهم بؤنه خلمهم من تراب، إذ كان ذلن فعله بؤبٌهم آدم"

أي: من العبلمات التً تدل على أن هللا واحد ال مثٌل له ظهور المدرة  جاج:"لال الز 
 .(ٕٔ)التً ٌعجز عنها المخلولون، ومعنى: }خلمكم من تراب{، أي: خلك آدم من تراب"

لال المرطبً:" أي: من عبلمات ربوبٌته ووحدانٌته أن خلمكم من تراب، أي خلك أباكم  
 .(ٔ)منه والفرع كاألصل"

                                                           

 .1٘/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٙ-1٘/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1٘/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .1٘/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (2)
 .1٘/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)خشري:" }خلمكم من تراب{، ألنه خلك أصلهم منه"لال الزم 
 .(ٖ)عن لَتادة :"}َوِمْن آٌاتِِه أْن َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب{: خلك آدم علٌه السبلم من تراب" 
[، أي:" ثم أنتم بشر تتناسلون ٕٓلوله تعالى:}ثُمه إَِذا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُروَن{ ]الروم :  

 .(ٗ)"تؽون من فضل هللامنتشرٌن فً األرض، تب
ٌمول: ثم إذا أنتم معشر ذّرٌة من خلمناه من تراب }بََشٌر تَنتَِشُروَن{،  لال الطبري:" 

 .(٘)ٌمول: تتصرفون"
لال المرطبً:أي:" ثم أنتم عمبلء ناطمون تتصرفون فٌما هو لوام معاٌشكم، فلم ٌكن  

 .(ٙ)والتسبٌح"لٌخلمكم عبثا، ومن لدر على هذا فهو أهل للعبادة 
 .(2)أي: آدم وذرٌته" لال الزجاج:" 
 .(1)لال لَتادة :" ٌعنً: ذّرٌته" 
لال الزمخشري:" }إذا{: للمفاجؤة، وتمدٌره: ثم فاجؤتم ولت كونكم بشرا منتشرٌن فً  

 .(5)["ٔاألرض، كموله: }َوبَثه ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثًٌِرا َونَِساء{ ]النساء : 
 

 المرآن
ٌْنَُكْم َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ }َوِمْن  ٌَْها َوَجعََل بَ  فًِ َذِلَن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُوا إِلَ

 [ٕٔ({ ]الروم : ٕٔآَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكَُّروَن )
 التفسٌر: 

أزواًجا؛  -أٌها الرجال-جنسكم ومن آٌاته الدالة على عظمته وكمال لدرته أن خلك ألجلكم من 
لتطمبن نفوسكم إلٌها وتسكن، وجعل بٌن المرأة وزوجها محبة وشفمة، إن فً خلك هللا ذلن 

 آلٌات دالة على لدرة هللا ووحدانٌته لموم ٌتفكرون، وٌتدبرون.
ٌَْها{ ]الروم : لوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلََك لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا ِلتَْسُكنُ   [، ٕٔوا إِلَ

 -أٌها الرجال-أي:" ومن آٌاته الدالة على عظمته وكمال لدرته أن خلك ألجلكم من جنسكم 
 .(ٓٔ)"لتطمبن نفوسكم إلٌها وتسكن أزواًجا

ٌمول: " ومن حججه وأدلته على ذلن أٌضا خلمه ألبٌكم آدم من نفسه زوجة لال الطبري: 
 .(ٔٔ)ء من ضلع من أضبلع آدم"لٌسكن إلٌها، وذلن أنه خلك حّوا

 .(ٕٔ)لال لتادة:" خلمها لكم من ضلع من أضبلعه" 
لال الزمخشري:" }من أنفسكم أزواجا{، ألن حواء خلمت من ضلع آدم علٌه السبلم،  

والنساء بعدها خلمن من أصبلب الرجال، أو من شكل أنفسكم وجنسها، ال من جنس آخر، وذلن 
 .(ٖٔ)من األلؾ والسكون، وما بٌن الجنسٌن المختلفٌن من التنافر"لما بٌن االثنٌن من جنس واحد 

ٌْنَُكْم َمَودهةً َوَرْحَمةً{ ]الروم :   [، أي:" وجعل بٌن المرأة وزوجها ٕٔلوله تعالى:}َوَجعََل بَ
 .(ٔ)"محبة وشفمة

                                                                                                                                                                      

 .2ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .2ٕٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .1ٙ/ ٕٓأخرجه الطبري: (ٖ)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .1ٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .1ٙ/ ٕٓأخرجه الطبري: (1)
 .2ٕٗ/ ٖالكشاؾ:  (5)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٙ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)
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ٌمول: جعل بٌنكم بالمصاهرة والختونة مودة تتواّدون بها، وتتواصلون  لال الطبري:" 
 .(ٕ)لها، }َوَرْحَمةً{ رحمكم بها، فعطؾ بعضكم بذلن على بعض"من أج

وجعل بٌن المرأة والزوج المودة والرحمة من لبل هللا، وأن الفرن وهو  لال الزجاج:" 
 .(ٖ)البؽض من لبل الشٌطان، ٌمال: فركت المرأة زوجها تفركه فركا، إذا أبؽضته"

بعصمة الزواج، بعد أن لم تكن بٌنكم  لال الزمخشري:أي:" وجعل بٌنكم التواد والتراحم 
وٌمال: سكن إلٌه، إذا مال ...سابمة معرفة، وال لماء، وال سبب ٌوجب التعاطؾ من لرابة أو رحم

ومنه: السكن. وهو اإللؾ المسكون إلٌه. فعل بمعنى  -إلٌه، كمولهم: انمطع إلٌه، واطمؤن إلٌه
 .(٘)من لبل الشٌطان" (ٗ)الفرنمفعول، ولٌل: إن المودة والرحمة من لبل هللا وإن 

المودة: الحب والعطؾ، ولد ٌتفك بٌن الزوجٌن من العطؾ والمودة ما  لال السمعانً:"
 .(ٙ)ال ٌتفك بٌن األلارب"

 .(2)وذلن أن الزوجٌن ٌتوادان وٌتراحمان من ؼٌر رحم بٌنهما" لال ابن الجوزي:"
 . (1)لال: الولد"عن الحسن:"}وجعل بٌنكم مودة{: لال: الجماع، }ورحمة{، 

 [، ولال:ٕٔ}َوَرْحَمةً ِمنها{ ]مرٌم :  كما لال: :"-معلما على لول الحسن-لال الزمخشري
  .(5)[ "ٕ}ِذْكُر َرْحَمِت َربَِّن َعْبَده{ ]مرٌم : 

 .(ٓٔ)ٌعنً بالمودة: الحب، والرحمة للولد" لال ٌحٌى:"
 .(ٔٔ)ولال السدي: }مودة{، ٌعنً: محبة، وهو الحب"

[، أي:" إن فً خلك هللا ذلن ٕٔتعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَتَفَكهُروَن{ ]الروم : لوله 
 .(ٕٔ)"آلٌات دالة على لدرة هللا ووحدانٌته لموم ٌتفكرون، وٌتدبرون

 .(ٖٔ)فٌإمنوا، وإنما ٌتفكر المإمنون" لال ٌحٌى:"
ٌمول: "إن فً فعله ذلن لعبرا وعظات لموم ٌتذكرون فً حجج هللا وأدلته،  لال الطبري: 

 .(ٗٔ)فٌعلمون أنه اإلله الذي ال ٌُعجزه شًء أراده، وال ٌتعذّر علٌه فعل شًء شاءه"
}إن فً ذلن{ الذي ذكره من صنعه }آلٌات لموم ٌتفكرون{ فً لدرة  لال ابن الجوزي:"

 .(٘ٔ)هللا عز وجل وعظمته"
 .(ٙٔ)التفكر: هو طلب المعنى من األشٌاء فٌما ٌتعلك بالملب" نً:"لال السمعا

 [:ٕٔ-2ٔفوابد اآلٌات:]
 وجوب تنزٌه هللا عن كل ما ال ٌلٌك بجبلله وكماله. -ٔ
 وجوب حمد هللا على آالبه وإنعامه. -ٕ
 وجوب إلام الصبلة. -ٖ

                                                                                                                                                                      

 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .بالكسر: البؽض« الفرن»فً الصحاح (ٗ)
 .2ٖٗ/ ٖالكشاؾ/  (٘)
 .ٕٗٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٖزاد المسٌر:  (2)
 ٕ٘/ٕ(:ص52، وانظر: التفسٌر الجامع البن وهب)5ٖٓٓ/5(:ص2ٗ1ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .2ٖٗ/ ٖالكشاؾ/  (5)
 .ٔ٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .ٔ٘ٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔٔ)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٔ٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖٔ)
 .1ٙ-1ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٓٗ/ٖزاد المسٌر:  (٘ٔ)
 .ٕٗٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙٔ)
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 بٌان أولات الصلوات الخمس. -ٗ
ورحمته الممتضٌة لتوحٌده والممررة لعمٌدة البعث بٌان مظاهر لدرة هللا تعالى وعلمه  -٘

 والجزاء.
 

 المرآن
اِلِمٌَن }َوِمْن آٌَاتِِه َخْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلْلعَ 

 [ٕٕ({ ]الروم : ٕٕ)
 التفسٌر: 

ْلُك السموات وارتفاعها بؽٌر عمد، وَخْلُك األرض مع اتساعها ومن دالبل المدرة الربانٌة: خَ 
 وامتدادها، واختبلُؾ لؽاتكم وتباٌُن ألوانكم، إن فً هذا لَعبرة لكل ذي علم وبصٌرة.

[، أي:" ومن دالبل المدرة ٕٕلوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه َخْلُك السهَماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الروم :  
 .(ٔ)سموات وارتفاعها بؽٌر عمد، وَخْلُك األرض مع اتساعها وامتدادها"الربانٌة: َخْلُك ال

ومن حججه وأدلته أٌضا على أنه ال ٌعجزه شًء، وأنه إذا شاء  لال الطبري: ٌمول:" 
أمات من كان حٌا من خلمه، }ثم إذا شاء أنشره{ وأعاده كما كان لبل إماتته إٌاه خلمه السموات 

 .(ٕ)واألرض من ؼٌر شًء أحدث ذلن منه، بل بمدرته التً ال ٌمتنع معها علٌه شًء أراده"
من آٌات لدرته العظٌمة } َخْلِك السهَمَواِت َواألْرِض { أي ٌمول تعالى : و لال ابن كثٌر:" 

: خلك السموات فً ارتفاعها واتساعها ، وشفوؾ أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت 
والسٌارات ، واألرض فً انخفاضها وكثافتها وما فٌها من جبال وأودٌة ، وبحار ولفار ، 

 .(ٖ)وحٌوان وأشجار"
ومن آٌاته العظٌمة الدالة [، أي:" ْٕٕختبَِلُؾ أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْم{ ]الروم : لوله تعالى:}َوا 

 .(ٗ): اختبلُؾ لؽاتكم وتباٌُن ألوانكم"على كمال لدرته
 .(٘)ٌمول: واختبلؾ منطك ألسنتكم ولؽاتها، واختبلؾ ألوان أجسامكم" لال الطبري: " 
 .(ٙ)ٌرٌد اختبلؾ، اللّؽات، والمناظر، والهٌبات" لال ابن لتٌبة:" 
ٌعنً : اللؽات ، فهإالء بلؽة العرب ، وهإالء تَتٌَر لهم لؽة أخرى ،  لال ابن كثٌر:" 

وهإالء َكَرج ، وهإالء روم ، وهإالء إفرنج ، وهإالء بَْربر ، وهإالء تْكرور ، وهإالء حبشة 
ة ، وهإالء خزر ، وهإالء أرمن ، وهإالء ، وهإالء هنود ، وهإالء عجم ، وهإالء صمالب

أكراد ، إلى ؼٌر ذلن مما ال ٌعلمه إال هللا من اختبلؾ لؽات بنً آدم ، واختبلؾ ألوانهم وهً 
منذ خلك هللا آدم إلى لٌام الساعة : كل له عٌنان  -بل أهل الدنٌا  -ُحبلهم ، فجمٌع أهل األرض 

به واحد منهم اآلخر ، بل ال بد أن ٌفارله بشًء وحاجبان ، وأنؾ وجبٌن ، وفم وخدان. ولٌس ٌش
من السمت أو الهٌبة أو الكبلم ، ظاهرا كان أو خفٌا ، ٌظهر عند التؤمل ، كل وجه منهم أسلوب 
بذاته وهٌبة ال تشبه األخرى. ولو توافك جماعة فً صفة من جمال أو لبح، ال بد من فارق بٌن 

 .(2)كل واحد منهم وبٌن اآلخر"
اللسان فً الفم، وفٌه اختبلؾ اللؽات: من العربٌة والعجمٌة والتركٌة  المرطبً:"لال  

والرومٌة. واختبلؾ األلوان فً الصور: من البٌاض والسواد والحمرة، فبل تكاد ترى أحدا إال 

                                                           

 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٖٗ/ٕ، صفوة التفاسٌر: ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٙ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
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وأنت تفرق بٌنه وبٌن اآلخر. ولٌس هذه األشٌاء من فعل النطفة وال من فعل األبوٌن، فبل بد من 
 .(ٔ)لم أن الفاعل هو هللا تعالى، فهذا من أدل دلٌل على المدبر البارئ"فاعل، فع
لال بعضهم: }واختبلؾ ألسنتكم{: النؽمة، }وألوانكم{ : ال ترى اثنٌن على  لال ٌحٌى:" 

 .(ٕ)صورة واحدة"
وعن الضحان بن مزاحم لال: "ٌشبه الرجل الرجل لٌس بٌنهما لرابة إال من لبل األب 

 .(ٖ)األكبر آدم"
}واختبلؾ ألسنتكم{: للعرب كبلم، ولفارس كبلم وللروم كبلم، ولسابرهم وعن الكلبً: "

 .(ٗ)من الناس كبلم، }وألوانكم{: أبٌض وأحمر وأسود"
بٌّن جل وعز آٌاته الدالة علٌه بخلك السموات واألرض واختبلؾ اللسان  لال النحاس:"

ثرة الناس فما تكاد ترى أحدا إال فً الفم واختبلؾ اللؽات واختبلؾ األلوان والصور على ك
وأنت تفرق بٌنه وبٌن اآلخر، فهذا من أدل دلٌل على المدبر والباري ألن من صنع شٌبا ؼٌره لم 

 .(٘)ٌكن فٌه هذا التفرٌك"
[، أي:" إن فً هذا لَعبرة لكل ذي ٕٕلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلْلعَاِلِمٌَن{ ]الروم :  

 .(ٙ)علم وبصٌرة"
ٌمول: إن فً فعله ذلن كذلن لعبرا وأدلة لخلمه الذٌن ٌعملون أنه ال ٌعٌٌه  لال الطبري: " 

 .(2)إعادتهم لهٌبتهم التً كانوا بها لبل مماتهم من بعد فنابهم"
 .(1)«عالم»، بكسر البلم جمع «للعالمٌن»ولرأ حفص:

 
 المرآن

ٌِْل َوالنََّهارِ  ({ َٖٕواْبتِغَاُإُكْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْسَمعُوَن ) }َوِمْن آٌَاتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّ
 [ٖٕ]الروم : 
 التفسٌر: 

ومن دالبل هذه المدرة أن جعل هللا النوم راحة لكم فً اللٌل أو النهار؛ إذ فً النوم حصول 
فً ذلن لدالبل على الراحة وذهاب التعب، وجعل لكم النهار تنتشرون فٌه لطلب الرزق، إن 

 كمال لدرة هللا ونفوذ مشٌبته لموم ٌسمعون المواعظ سماع تؤمل وتفكر واعتبار.
ٌِْل َوالنهَهاِر{ ]الروم :   [، أي:" ومن دالبل هذه ٖٕلوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه َمنَاُمُكْم بِالله

حصول الراحة وذهاب  المدرة أن جعل هللا النوم راحة لكم فً اللٌل أو النهار؛ إذ فً النوم
 .(5)التعب"

ٌمول:"ومن حججه علٌكم أٌها الموم، تمدٌره الساعات واألولات، ومخالفته لال الطبري:  
 .(ٓٔ)بٌن اللٌل والنهار، فجعل اللٌل لكم سكنا تسكنون فٌه، وتنامون فٌه"

أي : ومن اآلٌات ما جعل لكم من صفة النوم فً اللٌل والنهار ، فٌه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)تحصل الراحة وسكون الحركة، وذهاب الكبلل والتعب"

                                                           

 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٔ٘ٙ/ ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .ٔ٘ٙ/ ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙ/ ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ ٖإعراب المرآن:  (٘)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٔ/ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (1)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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ومن ءاٌاته منامكم باللٌل »هذه اآلٌة تمدٌم وتؤخٌر، والمعنى:  لال المرطبً: "فً 
لٌه، والواو تموم ممام ، فحذؾ حرؾ الجر التصاله باللٌل وعطفه ع«وابتؽاإكم من فضله بالنهار

حرؾ الجر إذا اتصلت بالمعطوؾ علٌه فً االسم الظاهر خاصة، فجعل النوم باللٌل دلٌبل على 
 .(ٔ)الموت، والتصرؾ بالنهار دلٌبل على البعث"

عن زٌد بن ثابت ، رضً هللا عنه ، لال : "أصابنً أرق من اللٌل ، فشكوت ذلن إلى  
ال : "لل : اللهم ؼارت النجوم ، وهدأت العٌون ، وأنت حً لٌوم ، ٌا حً ٌا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فم

 .(ٕ)لٌوم ، أنم عٌنً و أهدئ لٌلً" فملتها فذهب عنً"
[، أي:" وجعل لكم النهار تنتشرون فٌه ٖٕلوله تعالى:}َواْبتِؽَاُإُكْم ِمْن فَْضِلِه{ ]الروم :  

 .(ٖ)لطلب الرزق"
النهار مضٌبا لتصرفكم فً معاٌشكم والتماسكم فٌه من ٌمول:" وجعل لال الطبري:  

 .(ٗ)رزق ربكم"
وجعل لكم االنتشار والسعً فً األسباب واألسفار فً النهار ، وهذا ضد  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)النوم"
[، أي:" فً ذلن لدالبل على ٖٕلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْسَمعُوَن{ ]الروم :  

 .(ٙ)كمال لدرة هللا ونفوذ مشٌبته لموم ٌسمعون المواعظ سماع تؤمل وتفكر واعتبار"
 .(2)أي : ٌعون" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول:" إن فً فعل هللا ذلن كذلن، لعبرا وذكرى وأدلة على أن فاعل ذلن لال الطبري:  

فهمون حجج هللا ال ٌعجزه شًء أراده }لموم ٌسمعون{ مواعظ هللا، فٌتعظون بها، وٌعتبرون فٌ
 .(1)علٌهم"

ٌرٌد سماع تفهم وتدبر. ولٌل: ٌسمعون الحك فٌتبعونه. ولٌل: ٌسمعون  لال المرطبً: 
الوعظ فٌخافونه. ولٌل: ٌسمعون المرآن فٌصدلونه، والمعنى متمارب. ولٌل: كان منهم من إذا 

 .(5)تلً المرآن وهو حاضر سد أذنٌه حتى ال ٌسمع، فبٌن هللا عز وجل هذه الدالبل علٌه"
ذلن آلٌات لموم ٌسمعون{: وهم المإمنون، سمعوا من هللا }إن فً لال ٌحٌى بن سبلم :" 

 .(ٓٔ)عز وجل ما أنزل علٌهم"
 

 المرآن
ُل ِمَن السََّماِء َماًء فٌَُْحًٌِ بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َموْ  تَِها إِنَّ }َوِمْن آٌَاتِِه ٌُِرٌُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا َوٌُنَّزِ

 [ٕٗ({ ]الروم : ِٕٗملُوَن )فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَعْ 
 التفسٌر: 

                                                           

 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
( وابن عدي فً 2ٗ٘(، وابن السنً فً عمل الٌوم واللٌلة برلم )ٕٗٔ/٘رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر ) (ٕ)

( من طرٌك عمرو بن الحصٌن به ، ولال ابن عدي : "تفرد به عمرو بن الحصٌن وهو ٓ٘ٔ/٘فً الكامل )
ن حجر كما فً مظلم الحدٌث ، وٌروي عن لوم معروفٌن". وله شاهد من حدٌث أنس ، حسنه الحافظ اب

 .(22ٔ/ٖالفتوحات الربانٌة البن عبلن )
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (5)
 .ٕ٘ٙ/ ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
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ومن دالبل لدرته سبحانه أن ٌرٌكم البرق، فتخافون من الصواعك، وتطمعون فً الؽٌث، وٌنزل 
من السحاب مطًرا فٌحًٌ به األرض بعد جدبها وجفافها، إن فً هذا لدلٌبل على كمال لدرة هللا 

 وعظٌم حكمته وإحسانه لكل َمن لدٌه عمل ٌهتدي به.
[، أي:" ومن دالبل ٕٗلوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه ٌُِرٌُكُم اْلبَْرَق َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]الروم :  

 .(ٔ)لدرته سبحانه أن ٌرٌكم البرق، فتخافون من الصواعك، وتطمعون فً الؽٌث"
ٌمول:" ومن حججه }ٌرٌكم البرق خوفا{ لكم إذا كنتم سفرا، أن تمطروا لال الطبري:  

 .(ٕ)}وطمعا{ لكم، إذا كنتم فً إلامة، أن تمطروا، فتحٌوا وتخصبوا "فتتؤذوا به، 
ٌمول تعالى : }َوِمْن آٌَاتِِه { الدالة على عظمته أنه } ٌُِرٌُكُم اْلبَْرَق ]َخْوفًا  لال ابن كثٌر:" 

َوَطَمعًا { أي : تارة تخافون مما ٌحدث بعده من أمطار مزعجة ، أو صواعك متلفة ، وتارة 
 .(ٖ)ترجون َوِمٌَضه وما ٌؤتً بعده من المطر المحتاج إلٌه"

كم البرق خوفا وطمعا{، لال: خوفا للمسافر، وطمعا عن لتادة، لوله: "}ومن آٌاته ٌرٌ 
 .(ٗ)للممٌم"

ُل ِمَن السهَماِء َماًء فٌَُْحًٌِ بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ ]الروم :   [، أي:" ٕٗلوله تعالى:}َوٌُنَّزِ
 .(٘)وٌنزل من السحاب مطًرا فٌحًٌ به األرض بعد جدبها وجفافها"

ٌمول: وٌنزل من السما مطرا، فٌحًٌ بذلن الماء األرض المٌتة؛ فتنبت  لال الطبري:" 
 .(ٙ)وٌخرج زرعها بعد موتها، ٌعنً جدوبها ودروسها"

أي : بعدما كانت هامدة ال نبات فٌها وال شًء ، فلما جاءها الماء }  لال ابن كثٌر:" 
ْت َوَربَْت َوأَْنبَتَْت ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ بَِهٌجٍ { ]ا  .(2)["٘لحج : اْهتَزه

[، أي:" إن فً هذا لدلٌبل على ٕٗلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]الروم :  
 .(1)كمال لدرة هللا وعظٌم حكمته وإحسانه لكل َمن لدٌه عمل ٌهتدي به"

ججه ٌمول: إن فً فعله ذلن كذلن لعبرا وأدلة }لموم ٌعملون{ عن هللا ح لال الطبري:" 
 .(5)وأدلته"

 .(ٓٔ)وفً ذلن عبرة وَداللَة واضحة على المعاد ولٌام الساعة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)}لموم ٌعملون{: وهم المإمنون عملوا عن هللا ما أنزل علٌهم" لال ٌحٌى بن سبلم :" 

 
 المرآن

َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن اأْلَْرِض إِذَا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السََّماُء َواأْلَْرُض بِؤَْمِرِه ثُمَّ إِذَا 
 [ٕ٘({ ]الروم : ٕ٘)

 التفسٌر: 
ومن آٌاته الدالة على لدرته لٌام السماء واألرض واستمرارهما وثباتهما بؤمره، فلم تتزلزال ولم 

جون من المبور تسمط السماء على األرض، ثم إذا دعاكم هللا إلى البعث ٌوم المٌامة، إذا أنتم تخر
 مسرعٌن.

                                                           

 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .11-12/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .11/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .11/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .11/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
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[، أي:" ومن آٌاته ٕ٘لوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن تَمُوَم السهَماُء َواأْلَْرُض بِؤَْمِرِه{ ]الروم :  
الدالة على لدرته لٌام السماء واألرض واستمرارهما وثباتهما بؤمره، فلم تتزلزال ولم تسمط 

 .(ٔ)السماء على األرض"
ومن حججه أٌها الموم على لدرته على ما ٌشاء، لٌام السماء  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)واألرض بؤمره خضوعا له بالطاعة بؽٌر عمد ترى"
أي: تموم السماء بؽٌر عمد، وكذلن األرض لابمة بؤمره، والسماء محٌطة  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)بها"
هذا أمر  أي: تموم ببل عمد بمدرته، وجعله أمرا مجازا كما ٌمال: لال النحاس:"

 .(ٗ)عظٌم"
 .(٘)لامتا بؤمره بؽٌر عمد" لال لتادة:" 
كموله : } َوٌُْمِسُن السهَماَء أَْن تَمََع َعلَى األْرِض إاِل بِإِْذنِِه { ]الحج :  لال ابن كثٌر: هو" 

َ ٌُْمِسُن السهَمَواِت َواألْرَض أَْن تَُزوال { ]فاطر : ٘ٙ [. وكان عمر بن ٔٗ[ ، ولوله : } إِنه َّللاه
اء واألرض بؤمره ، الخطاب ، رضً هللا عنه ، إذا اجتهد فً الٌمٌن ٌمول : ال والذي تموم السم

 .(ٙ)أي : هً لابمة ثابتة بؤمره لها وتسخٌره إٌاها"
[، أي:" ، ثم ٕ٘لوله تعالى:}ثُمه إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن اأْلَْرِض إَِذا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن{ ]الروم :  

 .(2)إذا دعاكم هللا إلى البعث ٌوم المٌامة، إذا أنتم تخرجون من المبور مسرعٌن"
ٌمول: إذا أنتم تخرجون من األرض، إذا دعاكم دعوة مستجٌبٌن لدعوته لال الطبري:"  

 .(1)إٌاكم"
 .(5)}ثم إذا دعاكم دعوة من األرض{، أي: للبعث بعد الموت" لال الزجاج:" 
ثم إذا كان ٌوم المٌامة بُدلت األرض ؼٌر األرض والسموات ، وخرجت  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)األموات من لبورها أحٌاء بؤمره تعالى ودعابه إٌاهم "
 .(ٔٔ)دعاهم من السماء فخرجوا من األرض" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)لوله: "}إذا أنتم تخرجون{، ٌمول: من األرض"عن الضحان: 
}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن  لال: "ٌمرأ على المصاب إذا أخذ : ،عن األزهر بن عبد هللا الجزاري 

 .(ٖٔ)"تَمُوَم السهَماُء َواأْلَْرُض بِؤَْمِرِه ثُمه إَِذا َدَعاُكْم َدْعَوةً ِمَن اأْلَْرِض إَِذا أَْنتُْم تَْخُرُجوَن{
 [:ٕ٘-ٕٕفوابد اآلٌات:]

لعبادته وحده وترن عبادة من بٌان مظاهر لدرة هللا تعالى وعلمه وحكمته ورحمته الموجبة  -ٔ
 سواه.

 مشروعٌة طلب الرزق بالمشً فً األرض واستعمال الوسابل المشروعة لذلن. -ٕ
تمرٌر أن الذٌن ٌنتفعون بؤسماعهم وعمولهم هم أهل حٌاة اإلٌمان إذ اإلٌمان روح متى دخلت  -ٖ

 جسماً حًٌ وأصبح صاحبه ٌسمع وٌبصر وٌفكر وٌعمل.

                                                           

 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٔ/ ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .1ٖٔ/ ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .5ٓ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٙٓٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٕٔ/ ٗمعانً المرآن:  (5)
 ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 «من السماء». بدون عبارة5ٓ/ ٕٓ، والطبري: 5ٕٓٓ/5(:ص2ٗ1ٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٓ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٖٓٓ/5(:ص2ٗ1ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
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ًّ تمرٌر عمٌدة البعث  -ٗ والجزاء التً علٌها مدار اإلصبلح البشري بعد عمٌدة اإلٌمان باهلل ربا
 وإلهاً.

 
 المرآن

 [ٕٙ({ ]الروم : ٕٙ}َولَهُ َمْن فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن )
 التفسٌر: 

والجماد، وهلل وحده كل َمن فً السموات واألرض من المبلبكة واإلنس والجن والحٌوان والنبات 
 كل هإالء منمادون ألمره خاضعون لكماله.

[، أي:" وهلل وحده كل َمن فً ٕٙلوله تعالى:}َولَهُ َمْن فًِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الروم :  
 .(ٔ)السموات واألرض من المبلبكة واإلنس والجن والحٌوان والنبات والجماد"

واألرض من ملن وجن وإنس عبٌد  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: من فً السموات 
 .(ٕ)وملن"

[، أي:" كل هإالء منمادون ألمره خاضعون ٕٙلوله تعالى:}ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن{ ]الروم :  
 .(ٖ)لكماله"

 .(ٗ)أي: ممّرون بعبودٌته"لال ابن لتٌبة:" 
 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: كل له مطٌعون" 
 [، على وجوه:ٕٙلَهُ لَانِتُوَن{ ]الروم : واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:}ُكلٌّ  
ٌعنً: الحٌاة والنشور والموت، وهم عاصون له فٌما سوى ذلن من العبادة. لاله ابن أحدها: 

 .(ٙ)عباس
ٌرٌد أن "ذلن كبلم مخرجه مخرج العموم، والمراد به الخصوص، ومعناه: }كل له  

والنشور، ال ٌمتنع علٌه شًء من ذلن، وإن لانتون{ فً الحٌاة والبماء والموت، والفناء والبعث 
 .(2)عصاه بعضهم فً ؼٌر ذلن"

معنى }لانتون{: مطٌعون طاعة ال ٌجوز أن تمع معها معصٌة، ألن  لال الزجاج:" 
ههنا، أن من فً السماوات األرض فً خلمهم دلٌل « الطاعة»المنوت المٌام بالطاعة. ومعنى 
ال ٌمدر أحد على تؽٌٌر الخلمة، وال ٌمدر علٌه فلن  -ل عز وج -على أنهم مخلولون بإرادة هللا 

ممرب، فآثار الصنعة والخلمة تدل على الطاعة، لٌس ٌعنً طاعة العباد، إنما هً طاعة اإلرادة 
 .(1)والمشٌبة"

 .(5)الثانً: مطٌعون ممرون بؤن هللا ربهم وخالمهم. وهذا لول لتادة
فً السموات واألرض{ من ملن وعبد مإمن هلل على الخصوص، والمعنى: }وله من الثالث: أنه 

 .(ٓٔ)مطٌع دون ؼٌرهم. وهذا لول ابن زٌد
كل له مطٌعون، المطٌع: المانت. لال: ولٌس شًء إال وهو مطٌع، إال ابن  لال ابن زٌد:" 

آدم، وكان أحمهم أن ٌكون أطوعهم هلل. وفً لوله: }ولوموا هلل لانتٌن{، لال: هذا فً الصبلة. ال 
فً الصبلة، كما ٌتكلم أهل الكتاب فً الصبلة. لال: وأهل الكتاب ٌمشً بعضهم إلى تتكلموا 

                                                           

 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٓ/ ٕٓالطبري: تفسٌر  (ٕ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٕ٘تؤوٌل مشكل المرآن:  (ٗ)
 .5ٓ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٔ-5ٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٓ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .5ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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بعض فً الصبلة. لال: وٌتمابلون فً الصبلة، فإذا لٌل لهم فً ذلن، لالوا: لكً تذهب الشحناء 
من للوبنا، تسلم للوب بعضنا لبعض، فمال هللا: ولوموا هلل لانتٌن ال تزولوا كما ٌزولون. لانتٌن: 

تتكلموا كما ٌتكلمون. لال: فؤما ما سوى هذا كله فً المرآن من المنوت فهو الطاعة، إال هذه ال 
 .(ٔ)الواحدة"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب، المول الذي ذكرناه عن ابن عباس، أن  لال الطبري:" 

 كل من فً السماوات واألرض من خلك هلل مطٌع فً تصرفه فٌما أراد تعالى ذكره، من حٌاة
وموت، وما أشبه ذلن، وإن عصاه فٌما ٌكسبه بموله، وفٌما له السبٌل إلى اختٌاره وإٌثاره على 

 خبلفه.
وإنما للت: ذلن أولى بالصواب فً تؤوٌل ذلن؛ ألن العصاة من خلمه فٌما لهم السبٌل 

ٌخبر إلى اكتسابه كثٌر عددهم، ولد أخبر تعالى ذكره عن جمٌعهم أنهم له لانتون، فؽٌر جابز أن 
عمن هو عاص أنه له لانت فٌما هو له عاص. وإذا كان ذلن كذلن، فالذي فٌه عاص هو ما 

 .(ٕ)وصفت، والذي هو له لانت ما بٌنت"
 

 المرآن
ٌِْه َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى فًِ السََّماَواِت } َواأْلَْرِض َوُهَو َوُهَو الَِّذي ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمَّ ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ

 [1ٕ({ ]الروم : 1ٕاْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )
 التفسٌر: 

وهللا وحده الذي ٌبدأ الخلك من العدم ثم ٌعٌده حًٌا بعد الموت، وإعادة الخلك حًٌا بعد الموت 
أهون على هللا من ابتداء خلمهم، وكبلهما علٌه هٌِّن. وله سبحانه الوصؾ األعلى فً كل ما 

كمثله شًء، وهو السمٌع البصٌر. وهو العزٌز الذي ال ٌؽالَب، الحكٌم فً ٌوصؾ به، لٌس 
 ألواله وأفعاله، وتدبٌر أمور خلمه.

 سبب النزول:
َوُهَو الهِذي ٌَْبَدأُ }تعجب الكفار من إحٌاء هللا الموتى، لال: فنزلت هذه اآلٌة:  لال عكرمة:" 

ٌْهِ   .(ٖ)إعادة الخلك أهون علٌه من إبداء الخلك" {،اْلَخْلَك ثُمه ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ
[، أي:" وهللا وحده الذي ٌبدأ 2َٕوُهَو الهِذي ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمه ٌُِعٌُدهُ{ ]الروم : }لوله تعالى: 

 .(ٗ)الخلك من العدم ثم ٌعٌده حًٌا بعد الموت"
والذي له هذه الصفات تبارن وتعالى، هو الذي ٌبدأ الخلك من ؼٌر  لال الطبري:ٌمول:" 

أصل فٌنشبه وٌوجده، بعد أن لم ٌكن شٌبا، ثم ٌفنٌه بعد ذلن، ثم ٌعٌده، كما بدأه بعد فنابه، وهو 
 .(٘)أهون علٌه"

 .(ٙ)"عن الحسن، لال: هللا }ٌبدأ الخلك ثم ٌعٌده{، لال: خلما بعد خلك 
ٌِْه{ ]الروم : َوُهَو }لوله تعالى:  [، أي:" وإعادة الخلك حًٌا بعد الموت أهون 2ٕأَْهَوُن َعلَ

 .(2)على هللا من ابتداء خلمهم، وكبلهما علٌه هٌِّن"
ٌِْه{ ]الروم : }لوله تعالى:وفً    [، وجوه من التفسٌر:2َٕوُهَو أَْهَوُن َعلَ
أول خلمه وآخره، وما شًء ، أي: وهو هٌّن علٌه، «هٌّن»هاهنا بمعنى: « أَْهَونُ  »أن أحدها:

 ،(ٕ)، والربٌع بن خٌثم(ٔ)علٌه بعزٌز. والضمٌر فً }علٌه{ عابد على هللا. وهذا لول ابن عباس
 .(٘)وهو مذهب أبً عبٌدة، (ٗ)، ولتادة(ٖ)وهو مروي عن الحسن

                                                           

 .5ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
(ٖ) . 
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٕ-5ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٗ٘ٙ/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
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 .(ٙ)ٌمول: كل شًء علٌه هٌن" لال ابن عباس:" 
 .(2)ما شًء علٌه بعزٌز" لال الربٌع بن خٌثم:" 

، ومثله لولهم فً األذان: هللا أكبر، «فاعل»فً موضع « أفعل»وفً اللؽة لد ٌوضع 
 :(1)أي: هللا كبٌر، لال الفرزدق

 إن الذي سمن السماء بنى لنا ... بٌتا دعابمه أعّز وأطول
 :(5)ولال معن بن أوس المزنً

 لعمرن ما أدري وإنً ألوجل ... على أٌنا تؽدو المنٌة أول
 :(ٓٔ)ولال ؼٌرهأي: وإنً لوجل، 

 أصبحت أمنحن الصدود وإننً ... لسما إلٌن مع الصدود ألمٌل
 :(ٔٔ)وأنشدوا أٌضا

 تَمنى رجاٌل أّن أموَت وإْن أمت ... فَتِلن سبٌٌل لسُت فٌها بؤوَحدِ 
 .(ٕٔ)أي: بواحد

 .(ٖٔ)«وهو علٌه هٌّن»وفً لراءة ابن مسعود: 
 .(ٗٔ)«وهو هٌن علٌه»دمحم: ولرأ أبً بن كعب، وأبو عمران الجونً، وجعفر بن 

للتفضٌل، ومعناه: وإعادة الخلك بعد فنابهم أهون علٌه من ابتداء خلمهم. « أهون»الثانً: أن 
 .(1ٔ)، وعكرمة(2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)وهذا لول مروي عن ابن عباس اٌضا

 .(5ٔ)ٌمول: أٌسر علٌه" لال ابن عباس:" 
 .(ٕٓ)اإلعادة أهون علٌه من البداءة، والبداءة علٌه هٌن" لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)ٌمول: إعادته أهون علٌه من بدبه، وكل على هللا هٌن" لال لتادة:" 
 .(ٔ)ٌعنً: وهو أسرع علٌه، بدأ الخلك خلما بعد خلك، ثم ٌبعثهم مرة واحدة" لال ٌحٌى:" 
 .(ٔ)واحدة"

                                                                                                                                                                      

 .5ٕ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٙ/ٙ، والبؽوي فً التفسٌر: ٕٔٗ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:  (ٖ)
 .2ٕٙ/ٙ، والبؽوي فً التفسٌر: ٕٔٗ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:  (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: مجاز المرآن:  (٘)
 .5ٕ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (2)
 ٕٔ/ ٗٔوالمرطبً  ٕٔ/ ٕٔوالطبري  2ٔٗوهو فى دٌوانه ص  5ٖ مطلع لصٌدة له فى النمابض رلم(1)

 .1ٓٗ، 2ٗٔ/ ٖوالخزانة  ٕٗ/ ٗوالعٌنً 
والمعانً للعسكارى  1ٕٔ/ ٖوأمالى المالً  ٔٓٔوفى حماسة البحتري ص  ٖٙدٌوانه ص  البٌت له فً  (5)
 .ٙٓ٘/ ٖوالخزانة  5ٖٗ/ ٖوالعٌنً  ٖٔٔ/ ٔ
 ٓٙٔ/ ٔوالبٌت فى الكتاب  1ٕٗ/ ٔوالخزانة  5ٙ/ 1ٔفى األؼانى  من كلمة لؤلحوص بن دمحم األنصاري(ٓٔ)

 .ٕٔ/ ٗٔوالمرطبً  5ٕ٘والسمط ص 
/ ٕٔ، 5ٖ/ ٙٔأنشده أبو عبٌدة فى مواضع ونسبه مرة إلى طرفة ولم أجده فى دٌوانه وهو فى الطبري (ٔٔ)

 .والتاج )وحد( ٕٔ/ ٔوفى المرطبً،  ٕٕ
 .ٕٔٔ/ٕانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة:  (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٗٔ)
 .5ٕ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .5ٕ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .5ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .5ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
 .5ٕ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (5ٔ)
 تعمٌبا على لول مجاهد: "وال أشتهً ذلن". ٕٖٗ/  ٕولال الفراء: . 5ٕ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕٓ)
 .5ٕ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕٔ)



ٕٖ 
 

وأظنه لال: -ٌحٌى بن سبلملال -عن الحسن: "}وهو أهون علٌه{، لال: أسرع علٌه، و 
 .(ٕ)"ٌجمعهم

اإلنشاء علٌه أهون من االبتداء. فمول مرؼوب عنه، ألنّه  لال الراؼب: فؤما المول بؤن" 
 .(ٖ)ال ٌهون علٌه شًء دون شًء تبارن وتعالى"

وهذا لٌس على ظاهره؛ ألنه ال ٌجوز أن ٌكون شًء على هللا أهون من  لال الواحدي:" 
 .(ٗ)شًء"

ولٌست أهون أفعل تفضٌل، ألنه تفاوت عند هللا فً النشؤتٌن: اإلبداء  حٌان:"لال أبو  
 .(٘)واإلعادة"
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لال هللا : َكذبَنً ابن آدم وروي  

نً كما بدأنً ، ولم ٌكن له ذلن ، وشتمنً ولم ٌكن له ذلن ، فؤما تكذٌبه إٌاي فموله : لن ٌعٌد
ًّ من إعادته. وأما شتمه إٌاي فموله : اتخذ هللا ولدا ، وأنا األحد  ولٌس أول الخلك بؤهوَن عل

 .(ٙ)الصمد ، الذي لم ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن له كفًوا أحد"
أنه خاطب العباد بما ٌعملون، فؤعلمهم أنه ٌجب أن ٌكون عندهم البعث أسهل من االبتداء الثالث: 

فً تمدٌرهم وحكمهم، فمن لدر على اإلنشاء كان البعث أهون علٌه، ونحو هذا المعنى روي عن 
، وحكاه الراؼب (ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)، والمبرد(5)اختٌار الفراء، و(1)، وهو لول مماتل(2)الضحان
 .(ٕٔ)سرٌنعن المف

فً عمولكم إعادة شًء الى شًء كان أهون من  :"فً اآلٌة لالروي عن الضحان 
 .(ٖٔ)"ابتدابه إلى شًء لم ٌكن

ٌمول: البعث أٌسر علٌه عندكم، ٌا معشر الكفار، فً المثل من الخلك األول  لال مماتل:"
 .(ٗٔ)"حٌن بدأ خلمهم نطفة ثم علمة ثم مضؽة ثم عظما ثم لحما

المول فٌه: أنه مثل ضربه هللا فمال: أتكفرون بالبعث، فابتداء خلمكم من ال  لال الفراء:"
شًء أشد. فاإلنشاءة من شًء عندكم ٌؤهل الكفر ٌنبؽً أن تكون أهون علٌه. ثم لال }وله المثل 

  .(٘ٔ)األعلى{ فهذا شاهد أنه مثل ضربه هللا"
أنه ٌجب عندهم أن ٌكون ثم لال الزجاج: "إن هللا خاطب العباد بما ٌعملون فؤعلمهم 

البعث أسهل وأهون من االبتداء واإلنشاء، وجعله مثبل لهم فمال: }وله المثل األعلى فً 
 .(ٔ)السماوات واألرض{، أي: لوله: }وهو أهون علٌه{ لد ضربه لكم مثبل فبما ٌصعب وٌسهل"

                                                                                                                                                                      

 .ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔ)
 .ٗ٘ٙ/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٕ)
 .2ٖٓإعراب المرآن:  (ٖ)
 .ٗٗ/1ٔالتفسٌر البسٌط:  (ٗ)
 . 1ٖٙ/1البحر المحٌط: (٘)
 .(52٘ٗصحٌح البخاري برلم )(ٙ)
 .5ٖٓٓ/5(:ص2ٗ1ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٔٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٕٖٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (5)
 .، بلفظ: "تؤوٌله: وهو علٌه هٌن؛ ألنه ال ٌمال: شًء أهون علٌه من شًء"ٕ٘ٗ/ ٖالممتضب" انظر:  (ٓٔ)
 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٖٙٓراب المرآن: انظر: إع (ٕٔ)

وهو أهون علٌه فٌما ٌجب عندكم وٌنماس على أصولكم وٌمتضٌه معمولكم، ألن من أعاد منكم  لال الزمخشري:"
صنعة شًء كانت أسهل علٌه وأهون من إنشابها، وتعتذرون للصانع إذا خطا فً بعض ما ٌنشبه بمولكم: أول 

أنه عاودها كرة بعد أخرى، حتى مرن علٌها وهانت  الؽزو أخرق، وتسمون الماهر فً صناعته معاودا، تعنون
 2ٙٗ/ٖعلٌه". الكشاؾ: 

 .5ٖٓٓ/5(:ص2ٗ1ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗٔ)
 .ٕٖٗ/ٕمعانً المرآن:  (٘ٔ)
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والعود أهون على الخلك: بمعنى  :، أي«الخلك»عابد على  {علٌه}الضمٌر فً الرابع: أن 
أسرع، ألن البداءة فٌها تدرٌج من طور إلى طور إلى أن ٌصٌر إنسانا، واإلعادة ال تحتاج إلى 

وهو أٌسر علٌه، أي ألصر مدة : هذه التدرٌجات فً األطوار، إنما ٌدعوه هللا فٌخرج، فكؤنه لال
 .(ٕ)ونحو هذا المول مروي عن ابن عباس وألل انتماال.

ابن عباس لال :"}وهو أهون علٌه{: على المخلوق، ألنه ٌمول له ٌوم المٌامة: كن  عن 
 .(ٖ)فٌكون، وأول خلمه نطفة ثم من علمة ثم من مضؽة"

أن المراد إثبات البعث والرد على المنكرٌن له، المستبعدٌن ولوعه،  -وهللا أعلم-والظاهر
هم بالخلك األول ٌستلزم اإلٌمان بإعادتهم، أن إلرار -عز وجل-بعد موتهم وفنابهم، فؤعلمهم هللا 

إذ هً أهون وأٌسر، وٌدل على ذلن تمدم اآلٌات فً إثبات الربوبٌة، والتً منها لوله تعالى: 
 }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن َخلَمَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمه إَِذا أَْنتُْم بََشٌر تَْنتَِشُروَن{.

إلى المشركٌن لرجوعه إلى نظٌره المسوق  لال ابن عاشور:" هذا ابتداء بتوجٌه الكبلم
إلٌهم. وهذا أشبه بالتسلٌم الجدلً فً المناظرة، ذلن ألنهم لما اعترفوا بؤن هللا هو بادىء خلك 
اإلنسان، وأنكروا إعادته بعد الموت، واستدل علٌهم هنالن بمٌاس المساواة، ولما كان إنكارهم 

رة اإللهٌة جاء التنازل فً االستدالل إلى أن تحدٌد اإلعادة بعد الموت متضمنا تحدٌد مفعول المد
مفعول المدرة لو سلم لهم لكان ٌمتضً إمكان البعث بمٌاس األحرى فإن إعادة المصنوع مرة 
ثانٌة أهون على الصانع من صنعته األولى وأدخل تحت تؤثٌر لدرته فٌما تعارفه الناس فً 

الكبلم الموجه، فظاهره أن أهون مستعمل فً  ممدوراتهم. فموله أهون اسم تفضٌل، ومولعه مولع
معنى المفاضلة على طرٌمة إرخاء العنان والتسلٌم الجدلً، أي الخلك الثانً أسهل من الخلك 

ِل بَْل ُهْم فًِ لَْبٍس ِمْن َخْلٍك َجِدٌٍد{ ]ق :  األول، وهذا فً معنى لوله تعالى : }أَفَعٌٌَِنَا بِاْلَخْلِك اأْلَوه
ن إعادة الخلك مرة ثانٌة مساوٌة لبدء الخلك فً تعلك المدرة اإللهٌة، فتحمل [، ومراده: أ٘ٔ

ا  صٌؽة التفضٌل على معنى لوة الفعل المصوؼة له كموله: ًه ِممه ْجُن أََحبُّ إِلَ }لَاَل َرّبِ الّسِ
ٌْه{ ]ٌوسؾ :   .(ٗ)["ٌَْٖٖدُعونَنًِ إِلَ

له [، أي:" و2ٕالسهَماَواِت َواأْلَْرِض{ ]الروم : َولَهُ اْلَمثَُل اأْلَْعلَى فًِ }لوله تعالى: 
الوصؾ األعلى الذي لٌس لؽٌره ما ٌدانٌه فٌه من الجبلل والكمال، والعظمة والسلطان، ٌصفه 

 .(٘)"به من فً السماوات وواألرض وهو أنه الذي لٌس كمثله شًء
ه ال إله إال هو ٌمول: وهلل المثل األعلى فً السماوات واألرض، وهو أن لال الطبري:" 

 .(ٙ)وحده ال شرٌن له، لٌس كمثله شًء، فذلن المثل األعلى، تعالى ربنا وتمدس"
 .(2)عما لال المشركون، أي: أنه لٌس له ند وال شبه" لال ٌحٌى:" 
 .(1)"أي: الصفة األعلى، وهذه الصفة له عند أهل السموات واألرض لال السمعانً:" 
 .(5)ٌمول: لٌس كمثله شًء" لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)مثله أنه ال إله إال هو، وال رب ؼٌره" لال لتادة:" 
ولئلشارة إلى أن لوله :}وهو أهون علٌه{ مجرد تمرٌب ألفهامهم  لال ابن عاشور:" 

عمب بموله: }وله المثل األعلى فً السماوات واألرض{، أي: ثبت له واستحك الشؤن األتم الذي 
                                                                                                                                                                      

 .1ٗٔ-1ٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ ٕانظر: معانً المرآن:  (ٕ)
. وذكره ٕٖٗ/ ٕالكلبً، عن أبً صالح، عن ابن عباس. "معانً المرآن" أخرجه بسنده الفراء من طرٌك (ٖ)

 .، عن ابن عباس، من طرٌك أبً صالح1ٕٖابن لتٌبة فً "تؤوٌل مشكل المرآن" ص 
 .1ٖ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (ٗ)
 .5ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .5ٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗ٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .5ٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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معناه األعظم البالػ «: األعلى»ناس المتعارفة وإنما لمصد التمرٌب ألفهامكم. وال ٌماس بشإون ال
 .(ٔ)نهاٌة حمٌمة العظمة والموة"

[، أي:" وهو العزٌز الذي ال ٌؽالَب، 2َٕوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم{ ]الروم : }لوله تعالى: 
 .(ٕ)الحكٌم فً ألواله وأفعاله، وتدبٌر أمور خلمه"

ٌمول: " وهو العزٌز فً انتمامه من أعدابه، الحكٌم فً تدبٌره خلمه،  لال الطبري: 
 .(ٖ)وتصرٌفهم فٌما أراد من إحٌاء وإماتة، وبعث ونشر، وما شاء"

}العزٌز{ فً نممته، }الحكٌم{ فً أمره، ٌنزه نفسه عما لال المشركون أن  لال ٌحٌى:" 
 .(ٗ)جعلوا هلل األنداد فعبدوهم دونه"

 
 المرآن
ٌَْمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فًِ َما َرَزْلنَاُكْم فَؤَْنتُْم }َضَرَب  فٌِِه لَُكْم َمثاًَل ِمْن أَْنفُِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت أَ

ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن )  [1ٕ({ ]الروم : 1َٕسَواٌء تََخافُونَُهْم َكِخٌفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم َكَذِلَن نُفَّصِ
 ر: التفسٌ

من أنفسكم: هل لكم من عبٌدكم وإمابكم َمن ٌشارككم فً  -أٌها المشركون-ضرب هللا مثبل لكم 
رزلكم، وترون أنكم وإٌاهم متساوون فٌه، تخافونهم كما تخافون األحرار الشركاء فً مماسمة 
أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلن، فكٌؾ ترضون بذلن فً جنب هللا بؤن تجعلوا له شرًٌكا من 

 خلمه؟ وبمثل هذا البٌان نبٌِّن البراهٌن والحجج ألصحاب العمول السلٌمة الذٌن ٌنتفعون بها.
 سبب النزول:

عن ابن عباس لال : "كان ٌلبً أهل الشرن : لبٌن اللهم لبٌن، لبٌن ال شرٌن لن ، إال 
َمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فًِ َما شرٌكا هو لن ، تملكه وما ملن. فؤنزل هللا : } َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت أٌَْ 

 .(٘)َرَزْلنَاُكْم فَؤَْنتُْم فٌِِه َسَواٌء تََخافُونَُهْم َكِخٌفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم {"
ضرب لكم أٌها الموم  [، أي:"1ٕلوله تعالى:}َضَرَب لَُكْم َمثبًَل ِمْن أَْنفُِسُكْم{ ]الروم :  

 .(ٙ)"ربكم مثبلً والعٌاً من أنفسكم
 .(2)مثل لكم أٌها الموم ربكم مثبل من أنفسكم" ري: ٌمول:"لال الطب 
 .(1)أي: بٌن لكم شبها لحالكم ذلكم المثل" لال الواحدي:" 
ٌَْمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فًِ َما َرَزْلنَاُكْم فَؤَْنتُْم فٌِِه َسَواٌء   َ لوله تعالى:}َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت أ

هل لكم من عبٌدكم وإمابكم َمن ٌشارككم فً  [، أي:"1َٕكِخٌفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم{ ]الروم : تََخافُونَُهْم 
رزلكم، وترون أنكم وإٌاهم متساوون فٌه، تخافونهم كما تخافون األحرار الشركاء فً مماسمة 
أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلن، فكٌؾ ترضون بذلن فً جنب هللا بؤن تجعلوا له شرًٌكا من 

  .(5)"خلمه
هل لكم{ من ممالٌككم من شركاء، فٌما رزلناكم من مال، فؤنتم لال الطبري: ٌمول: "} 

فٌه سواء وهم، فإذا لم ترضوا بذلن ألنفسكم فكٌؾ رضٌتم أن تكون آلهتكم التً تعبدونها لً 
 .(ٓٔ)شركاء فً عبادتكم إٌاي، وأنتم وهم عبٌدي وممالٌكً، وأنا مالن جمٌعكم"

                                                           

 .1ٗ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (ٔ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٗ٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٗ)
( : "وفٌه حماد بن ٖٕٕ/ٖ)( ، ولال الهٌثمً فً المجمع ٕٓ/ٕٔالمعجم الكبٌر )أخرجه الطبرانً: فً  (٘)

 .شعٌب وهو ضعٌؾ"
 .5ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .5٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (1)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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 لمن جعل له شرٌكا من خلمه. -عز وجل  -هذا مثل ضربه هللا  لال الزجاج:" 
أن مملون اإلنسان لٌس بشرٌكهه فً ماله وزوجته، وأنه ال ٌخاؾ من  -عز وجل  -فؤعلم 

مملوكه أن ٌرثه فمال: ضرب لكم مثبل من أنفسكم أن جعلتم ما هو ملن هلل من خلمه مثل هللا، 
 أجدر أال ٌكون ٌعدل -عز وجل  -فً أموالكم، فاهلل  وأنتم كلكم بشر، لٌس ممالٌككم بمنزلتكم

 .(ٔ)به خلمه"
أي إذا كان لكم ممالٌن ال ترضون بالمساواة بٌنكم وبٌنهم، وأنتم  لال المشٌري:" 

فما تمولون فً الذي لم ٌزل، وال ٌزال كما  -إال أنكم بحكم الشرع مالكوهم -متشاكلون بكل وجه
لم ٌزل؟. هل ٌجوز أن ٌمدر فً وصفه أن ٌساوٌه عبٌده؟ وهل ٌجوز أن ٌكون مملوكه شرٌكه؟ 

 .(ٕ)را!"تعالى هللا عن ذلن علوا كبٌ
هذا مثل ضربه هللا تعالى للمشركٌن به ، العابدٌن معه ؼٌره ، الجاعلٌن  لال ابن كثٌر:" 

له شركاء وهم مع ذلن معترفون أن شركاءه من األصنام واألنداد عبٌد له ، ملن له ، كما كانوا 
عالى : } فً تلبٌتهم ٌمولون : لبٌن ال شرٌن لن ، إال شرٌكا هو لن ، تملكه وما ملن. فمال ت

َضَرَب لَُكْم َمثبَل ِمْن أَْنفُِسُكْم { أي : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم ، } َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت 
ٌَْمانُُكْم ِمْن ُشَرَكاَء فًِ َما َرَزْلنَاُكْم فَؤَْنتُْم فٌِِه َسَواٌء { أي : ال ٌرتضً أحد منكم أن ٌكون عبده  أَ

و فٌه على السواء } تََخافُونَُهْم َكِخٌفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم { أي : تخافون أن شرًٌكا له فً ماله ، فهو وه
 .(ٖ)ٌماسموكم األموال"

لال الزمخشري:" فإن للت: أى: فرق بٌن األولى والثانٌة والثالثة فً لوله تعالى: }من  
 أنفسكم{، }مما ملكت أٌمانكم{، }من شركاء{؟ 

أخذ مثبل وانتزعه من ألرب شًء منكم وهً أنفسكم للت: األولى لبلبتداء، كؤنه لال: 
ولم ٌبعد، والثانٌة للتبعٌض، والثالثة مزٌدة لتؤكٌد االستفهام الجاري مجرى النفً. ومعناه: هل 

أن ٌشارككم بعضهم فً ما رزلناكم  -وعبٌدكم أمثالكم بشر كبشر وعبٌد كعبٌد -ترضون ألنفسكم
على السواء، من ؼٌر تفصلة بٌن حر وعبد: تهابون  من األموال وؼٌرها تكونون أنتم وهم فٌه

أن تستبدوا بتصرؾ دونهم، وأن تفتاتوا بتدبٌر علٌهم كما ٌهاب بعضكم بعضا من األحرار، فإذا 
لم ترضوا بذلن ألنفسكم، فكٌؾ ترضون لرب األرباب ومالن األحرار والعبٌد أن تجعلوا بعض 

 .(ٗ)عبٌده له شركاء؟"
هللا لمن عدل به شٌبا من خلمه، ٌمول: أكان أحدكم مشاركا  مثل ضربه لال لتادة:" 

 .(٘)مملوكه فً فراشه وزوجته؟! فكذلكم هللا ال ٌرضى أن ٌعدل به أحد من خلمه"
هل تجد أحدا ٌجعل عبده هكذا فً ماله، فكٌؾ تعمد أنت وأنت تشهد أنهم  لال ابن زٌد:" 

عبٌدي وخلمً، وتجعل لهم نصٌبا فً عبادتً، كٌؾ ٌكون هذا؟ لال: وهذا مثل ضربه هللا لهم، 
 .(ٙ)ولرأ: }كذلن نفصل اآلٌات لموم ٌعملون{"

 [، وجوهان من التفسٌر:1ٕم : لوله تعالى:}تََخافُونَُهْم َكِخٌفَتُِكْم أَْنفَُسُكْم{ ]الرووفً  
تخافون هإالء الشركاء، مما ملكت أٌمانكم، أن ٌرثوكم أموالكم من بعد وفاتكم، أحدها: معناه: 

 .(2)كما ٌرث بعضكم بعضا. وهذا لول ابن عباس
 .(1)ٌمول: تخافونهم أن ٌرثوكم كما ٌرث بعضكم بعضا" لال ابن عباس:" 

                                                           

 .1ٗٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .٘ٔٔ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .21ٗ/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .5٘/ ٕٓاخرجه الطبري:  (٘)
 .5٘/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٙ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٙ/ٕٓأخرجه الطبري: (1)



ٕ2 
 

تخافون هإالء الشركاء مما ملكت أٌمانكم أن ٌماسموكم أموالكم، كما ٌماسم بعضكم  الثانً: معناه:
 .(ٔ)بعضا. وهذا لول أبو مجلز

إن مملوكن ال تخاؾ أن ٌماسمن مالن، ولٌس له ذلن، كذلن هللا ال  لال أبو مجلز:" 
 .(ٕ)شرٌن له"
ألنه أشبههما بما  وأولى المولٌن بالصواب فً تؤوٌل ذلن، المول الثانً؛ لال الطبري:" 

دل علٌه ظاهر الكبلم، وذلن أن هللا جل ثناإه وبخ هإالء المشركٌن، الذٌن ٌجعلون له من خلمه 
آلهة ٌعبدونها، وأشركوهم فً عبادتهم إٌاه، وهم مع ذلن ٌمرون بؤنها خلمه وهم عبٌده، وؼٌرهم 

نا، فهم سواء، وأنتم فً بفعلهم ذلن، فمال لهم: هل لكم من عبٌدكم شركاء فٌما خولناكم من نعم
ذلن تخافون أن ٌماسموكم ذلن المال الذي هو بٌنكم وبٌنهم، كخٌفة بعضكم بعضا أن ٌماسمه ما 
بٌنه وبٌنه من المال شركة، فالخٌفة التً ذكرها تعالى ذكره بؤن تكون خٌفة مما ٌخاؾ الشرٌن 

نه بؤن ٌرثه؛ ألن ذكر من مماسمة شرٌكه المال الذي بٌنهما إٌاه، أشبه من أن تكون خٌفة م
 .(ٖ)الشركة ال ٌدل على خٌفة الوراثة، ولد ٌدل على خٌفة الفراق والمماسمة"

ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن{ ]الروم :   [، أي:" وبمثل هذا البٌان 1ٕلوله تعالى:}َكَذِلَن نُفَّصِ
 .(ٗ)نبٌِّن البراهٌن والحجج ألصحاب العمول السلٌمة الذٌن ٌنتفعون بها"

كما بٌنا لكم أٌها الموم حججنا فً هذه اآلٌات من هذه السورة على  لال الطبري:ٌمول:" 
لدرتنا على ما نشاء من إنشاء ما نشاء، وإفناء ما نحب، وإعادة ما نرٌد إعادته بعد فنابه، ودللنا 

نا فً كل على أنه ال تصلح العبادة إال للواحد المهار، الذي بٌده ملكوت كل شًء كذلن نبٌن حجج
 .(٘)حك لموم ٌعملون، فٌتدبرونها إذا سمعوها، وٌعتبرون فٌتعظون بها"

أى: مثل هذا التفصٌل }نفصل اآلٌات{، أى: نبٌنها، ألن التمثٌل مما  لال الزمخشري: "
ٌكشؾ المعانً وٌوضحها، ألنه بمنزلة التصوٌر والتشكٌل لها، أال ترى كٌؾ صور الشرن 

 .(ٙ)بالصورة المشوهة؟"
لما كان التنبٌه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطرٌك األولى  ابن كثٌر:" لال

ُل اآلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعِملُوَن {"  .(2)واألحرى ، لال : } َكَذِلَن نُفَّصِ
 

 المرآن
ٌِْر ِعْلٍم فََمْن ٌَْهِدي َمْن أََضلَّ  ُ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن )}بَِل اتَّبََع الَِّذٌَن َظلَُموا أَْهَواَءُهْم بِغَ ({ 1َّٕللاَّ

 [1ٕ]الروم : 
 التفسٌر: 

بل اتبع المشركون أهواءهم بتملٌد آبابهم بؽٌر علم، فشاركوهم فً الجهل والضبللة، وال أحد 
ٌمدر على هداٌة َمن أضلهه هللا بسبب تمادٌه فً الكفر والعناد، ولٌس لهإالء ِمن أنصار 

 .ٌَُخلِّصونهم من عذاب هللا
ٌِْر ِعْلٍم{ ]الروم :   [، أي:" بل اتبع 5ٕلوله تعالى:}بَِل اتهبََع الهِذٌَن َظلَُموا أَْهَواَءُهْم بِؽَ

 .(1)المشركون أهواءهم بتملٌد آبابهم بؽٌر علم، فشاركوهم فً الجهل والضبللة"
هة ما ذلن كذلن، وال أشرن هإالء المشركون فً عبادة هللا اآلل لال الطبري:ٌمول:" 

واألوثان؛ ألن لهم شركاء فٌما رزلهم هللا من ملن أٌمانهم، فهم وعبٌدهم فٌه سواء، ٌخافون أن 

                                                           

 .5ٙ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٙ/ٕٓأخرجه الطبري: (ٕ)
 .5ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .21ٗ/ٖالكشاؾ:  (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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ٌماسموهم ما هم شركاإهم فٌه، فرضوا هلل من أجل ذلن بما رضوا به ألنفسهم، فؤشركوهم فً 
ٌهم، عبادته، ولكن الذٌن ظلموا أنفسهم فكفروا باهلل، اتبعوا أهواءهم، جهبل منهم لحك هللا عل

 .(ٔ)فؤشركوا اآللهة واألوثان فً عبادته"
ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌم{  لال الزمخشري: " }الذٌن ظلموا{، أى: أشركوا، كموله تعالى: }إِنه الّشِ

[ ، }بؽٌر علم{، أى :اتبعوا أهواءهم جاهلٌن، ألن العالم إذا ركب هواه ربما ردعه ٖٔ]لممان : 
 .(ٕ)علمه وكفه. وأما الجاهل فٌهٌم على وجهه كالبهٌمة ال ٌكفه شًء"

 .(ٖ)} أَْهَواَءُهْم { أي : فً عبادتهم األنداد بؽٌر علم" أي : المشركون لال ابن كثٌر:" 
لال المرطبً:" لما لامت علٌهم الحجة ذكر أنهم ٌعبدون األصنام باتباع أهوابهم فً 

 .(ٗ)عبادتها وتملٌد األسبلؾ فً ذلن"
ُ{ ]الروم :   داٌة َمن [، أي:" وال أحد ٌمدر على ه5ٕلوله تعالى:}فََمْن ٌَْهِدي َمْن أََضله َّللاه

 .(٘)أضلهه هللا بسبب تمادٌه فً الكفر والعناد"
ٌمول: فمن ٌسدد للصواب من الطرق، ٌعنً بذلن من ٌوفك لئلسبلم من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)أضل هللا عن االستمامة والرشاد"
 .(2)فمن ٌمدر على هداٌته" لال البٌضاوي: أي:" 
 .(1)أي : فبل أحد ٌهدٌهم إذا كتب هللا إضبللهم" لال ابن كثٌر 

 .(5)لال المرطبً:" أي: ال هادي لمن أضله هللا تعالى. وفً هذا رد على المدرٌة"
[، أي:" ولٌس لهإالء ِمن أنصار 5ٕلوله تعالى:}َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصِرٌَن{ ]الروم :  

 .(ٓٔ)ٌَُخلِّصونهم من عذاب هللا"
ٌمول: وما لمن أضل هللا من ناصرٌن ٌنصرونه، فٌنمذونه من الضبلل  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)الذي ٌبتلٌه به تعالى ذكره"
}وما لهم من ناصرٌن{ ٌخلصونهم من الضبللة وٌحفظونهم عن  لال البٌضاوي: " 

 .(ٕٔ)آفاتها"
أي : لٌس لهم من لدرة هللا منمذ وال مجٌر ، وال محٌد لهم عنه ؛ ألنه ما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)شاء كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن"
 [:5ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر عمٌدة البعث والتوحٌد بذكر األدلة وضرب األمثال وتفصٌل اآلٌات. -ٔ
 تفّرد الرب تعالى بالمثل األعلى فً كل جبلل وكمال. -ٕ
 استحسان ضرب األمثال لتمرٌب المعانً إلى األفهام. -ٔ
عظم فابدة المثل }ضرب لكم مثبل من أنفسكم{ اآلٌة، حتى لال بعضهم: فَْهُم هذا المثل أفضل  -ٕ

 من حفظ كذا مسؤلة فمهٌة.

                                                           

 .52-5ٙ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .21ٗ/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٕ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٗ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .52/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (2)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٕ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (5)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .52/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
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علة ضبلل الناس اتباعهم ألهوابهم بؽٌر علم وبانصرافهم عن الهدى باالسترسال فً اتباع  -ٖ
 الهوى.

 
 آنالمر

ِ ذَِلنَ  ٌَْها اَل تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاَّ ِ الَّتًِ فََطَر النَّاَس َعلَ ٌِن َحنٌِفًا فِْطَرَت َّللاَّ ٌُن اْلمٌَُِّم }فَؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ  الّدِ
 [ٖٓ({] الروم : َٖٓولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل ٌَْعلَُموَن )

 التفسٌر: 
وجهن، واستمر على الدٌن الذي شرعه هللا لن، وهو  -أٌها الرسول أنت ومن اتبعن-فؤلم 

اإلسبلم الذي فطر هللا الناس علٌه، فبماإكم علٌه، وتمسككم به، تمسن بفطرة هللا من اإلٌمان باهلل 
وحده، ال تبدٌل لخلك هللا ودٌنه، فهو الطرٌك المستمٌم الموصل إلى رضا هللا رب العالمٌن 

 هو الدٌن الحك دون سواه. -أٌها الرسول-أن الذي أمرتن به وجنته، ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون 
ٌِن َحنٌِفًا{] الروم :   أٌها الرسول أنت ومن -[، أي:" فؤلم ٖٓلوله تعالى:}فَؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ

 .(ٔ)وجهن، واستمر على الدٌن الذي شرعه هللا لن" -اتبعن
ٌه ربن ٌا دمحم لطاعته، وهً فسدد وجهن نحو الوجه الذي وجهن إل لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)الدٌن، مستمٌما لدٌنه وطاعته"
ٌمول تعالى : فسدد وجهن واستمر على الذي شرعه هللا لن ، من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"الحنٌفٌة ملة إبراهٌم ، الذي هدان هللا لها ، وكملها لن ؼاٌة الكمال
أي: أخلص دٌنن هلل وألبل على اإِلسبلم بهمة ونشاط ماببلً عن كل دٌن  لال الصابونً:" 

 .(ٗ)باطل إألى الدٌن الحك وهو اإِلسبلم"
ٌؤمر تعالى باإلخبلص له فً جمٌع األحوال وإلامة دٌنه فمال: }فَؤَلِْم  لال السعدي:" 

َوْجَهَن{ أي: انصبه ووجهه إلى الدٌن الذي هو اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان بؤن تتوجه بملبن 
ولصدن وبدنن إلى إلامة شرابع الدٌن الظاهرة كالصبلة والزكاة والصوم والحج ونحوها، 

والخوؾ والرجاء واإلنابة، واإلحسان فً الشرابع الظاهرة والباطنة  وشرابعه الباطنة كالمحبة
 بؤن تعبد هللا فٌها كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌران.

 ًُ وخص هللا إلامة الوجه، ألن إلبال الوجه تبع إللبال الملب وٌترتب على األمرٌن َسْع
 .(٘)رضا عما سواه"البدن ولهذا لال: }َحنٌِفًا{ أي: ممببل على هللا فً ذلن مع

ٌَْها{] الروم :   ِ الهتًِ فََطَر النهاَس َعلَ هذا الدٌن الحك [، أي:" ٖٓلوله تعالى:}فِْطَرَت َّللاه
 .(ٙ)الذي أمرنان باالستمامة علٌه هو خلمة هللا التً خلك الناس علٌها وهو فطرة التوحٌد"

 .(2)ٌمول: صنعة هللا التً خلك الناس علٌها"لال الطبري:  
كل مولود ٌولد »صبؽة هللا التً خلك علٌها الناس، وفى الحدٌث:  لال أبو عبٌدة:أي:" 

. أي: على الملة والصبؽة وهى واحدة (1)«على الفطرة حتى ٌكون أبواه الذٌن ٌهّودانه وٌنصرانه
واحدة وهى العهد الذي كان أخذه هللا منهم ونصبوها على موضع المصدر وإن شبت فعلى 

 :(5)موضع الفعل لال
                                                           

 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .52/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .5ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .52/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .«كل مولود ٌولد على الفطرة حتى ٌعرب عنه لسانه فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه أو ٌمجسانه» الحدٌث: (1)

( 5ٕٖٔٔ، رلم ٖٕٓ/ٙلبٌهمى )( ، وا1ٕ1، رلم 1ٖٕ/ٔ( ، والطبرانى )5ٕٗ، رلم ٕٓٗ/ٕأخرجه أبو ٌعلى )
 .(ٖٗٗ/ٕ. وأخرجه أٌضا: ابن عدى )

وابن  5ٔٔ/ ٔ(، ولٌس فً دٌوانه، وهو فى الشنتمرى ٓٙٔ/ ٔالرجز منسوب إلى رإبة فً )الكتاب   (5)
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 .(ٔ)إّن نزارا أصبحت نزارا ... دعوة أبرار دعوا أبرارا"
وأنت مع ذلن الزم فطرتن السلٌمة ، التً فطر هللا الخلك علٌها ،  لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(ٕ)" فإنه تعالى فطر خلمه على ]معرفته وتوحٌده ، وأنه ال إله ؼٌره
ٌَْها{ لال السعدي: أي:" وهذا األمر الذي أمرنان به هو }فِْطَرةَ  ِ الهتًِ فََطَر النهاَس َعلَ َّللاه

ووضع فً عمولهم حسنها واستمباح ؼٌرها، فإن جمٌع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة لد وضع 
هللا فً للوب الخلك كلهم، المٌل إلٌها، فوضع فً للوبهم محبة الحك وإٌثار الحك وهذا حمٌمة 

 .(ٖ)ه أفسدها"الفطرة، ومن خرج عن هذا األصل فلعارض عرض لفطرت
 .(ٗ)عن مجاهد: "}فطرة هللا{، لال: اإلسبلم" 
}فطرة هللا التً فطر الناس علٌها{، لال: اإلسبلم مذ خلمهم هللا من آدم  عن ابن زٌد:" 

جمٌعا، ٌمرون بذلن، ولرأ: }وإذ أخذ ربن من بنً آدم من ظهورهم ذرٌتهم وأشهدهم على 
: فهذا لول هللا: }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا أنفسهم ألست بربكم لالوا بلى شهدنا{، لال

 .(٘)النبٌٌن{ بعد"
عن ٌزٌد بن أبً مرٌم، لال: "مر عمر بمعاذ بن جبل، فمال: ما لوام هذه األمة؟ لال  

معاذ: ثبلث، وهن المنجٌات: اإلخبلص، وهو الفطرة }فطرة هللا التً فطر الناس علٌها{، 
 .(ٙ)العصمة. فمال عمر: صدلت" والصبلة: وهً الملة، والطاعة: وهً

وإنً خلمت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن  وفً الحدٌث : " 
 .(2)"دٌنهم

ِ{] الروم :   ال تؽٌٌر لتلن الفطرة السلٌمة من [، أي:" ٖٓلوله تعالى:}اَل تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاه
 .(1)جهته تعالى"

 .(5)ٌمول: ال تؽٌٌر لدٌن هللا؛ أي: ال ٌصلح ذلن، وال ٌنبؽً أن ٌفعل" لال الطبري:" 
لال السعدي: " أي: ال أحد ٌبدل خلك هللا فٌجعل المخلوق على ؼٌر الوضع الذي وضعه 

 .(ٓٔ)هللا"
ِ{] الروم : وفً    [، وجوه:ٖٓلوله تعالى:}اَل تَْبِدٌَل ِلَخْلِك َّللاه

، (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)سعٌد بن جبٌرأحدها : ال تبدٌل لدٌن هللا، لاله 
 .(1ٔ)، وبه لال الطبري(2ٔ)، وابن زٌد(ٙٔ)، وإبراهٌم(٘ٔ)وعكرمة

                                                                                                                                                                      

 .٘ٗٔ/ ٌٔعٌش 
 .ٕٕٔ/ ٕمجاز المرآن:  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .52/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .52/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .51-52/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .52ٕٔ/ٗ(:ص1ٕٙ٘صحٌح مسلم) (2)
 .5ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .51/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٓٔ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .51/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .51/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .51/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .51/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1ٔ)
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، (ٔ)الثانً : ال تؽٌٌر لخلك هللا من البهابم أن ٌخصً فحولها ، لاله عمر بن الخطاب، وابن عباس
 .(ٖ)-فً رواٌة-، وعكرمة(ٕ)-فً رواٌة-، ومجاهد(ٔ)عباس

خالك ؼٌر هللا فٌخلك كخلك هللا ، ألنه خالك ٌخلك ، وؼٌره مخلوق ال ٌخلك ،  الثالث : ال تبدٌل
 .(ٗ)وهو معنى لول ابن بحر

 .(٘)ال ٌشمى من خلمه سعٌداً وال ٌسعد من خلمه شمٌّاً. أفاده الماورديالرابع: 
ٌُن اْلمٌَُِّم{] الروم :   صل إلى [، أي:" فهو الطرٌك المستمٌم الموٖٓلوله تعالى:}َذِلَن الّدِ

 .(ٙ)رضا هللا رب العالمٌن وجنته"
إن إلامتن وجهن للدٌن حنٌفا، ؼٌر مؽٌر وال مبدل، هو الدٌن المٌم،  لال الطبري:ٌمول:" 

ٌعنً: المستمٌم الذي ال عوج فٌه عن االستمامة من الحنٌفٌة إلى الٌهودٌة والنصرانٌة، وؼٌر ذلن 
 .(2)من الضبلالت والبدع المحدثة"

 .(1)أي : التمسن بالشرٌعة والفطرة السلٌمة هو الدٌن الموٌم المستمٌم" كثٌر:"لال ابن  
ٌُن اْلمٌَُِّم{ أي: الطرٌك المستمٌم الموصل إلى  لال السعدي: أي:" }َذِلَن{ الذي أمرنا به }الّدِ
هللا وإلى كرامته، فإن من ألام وجهه للدٌن حنٌفا فإنه سالن الصراط المستمٌم فً جمٌع شرابعه 

 .(5)طرله"و
 .(ٓٔ)عن برٌدة :"}ذلن الدٌن المٌم{، لال: الحساب المٌم" 
[، أي:" ولكن أكثر الناس ال ٖٓلوله تعالى:}َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل ٌَْعلَُموَن{] الروم :  

 .(ٔٔ)هو الدٌن الحك دون سواه" -أٌها الرسول-ٌعلمون أن الذي أمرتن به 
ولكن أكثر الناس ال ٌعلمون أن الدٌن الذي أمرتن ٌا دمحم به بمولً:  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٕٔ)}فؤلم وجهن للدٌن حنٌفا{ هو الدٌن الحك دون سابر األدٌان ؼٌره"
 .(ٖٔ)لال السعدي: أي:" فبل ٌتعرفون الدٌن المٌم وإن عرفوه لم ٌسلكوه"

أي : فلهذا ال ٌعرفه أكثر الناس ، فهم عنه ناكبون ، كما لال تعالى: }َوَما  لال ابن كثٌر:" 
[ ، } َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن ٖٓٔأَْكثَُر النهاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمنٌَِن { ]ٌوسؾ : 

ِ { اآلٌة ]األنعام :   .(ٗٔ)["َٙٔٔعْن َسبٌِِل َّللاه
 

 المرآن
اَلةَ َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) ٌِْه َواتَّمُوهُ َوأَلٌُِموا الصَّ  [ٖٔ({] الروم : ٖٔ}ُمنٌِبٌَِن إِلَ

 التفسٌر: 
وكونوا راجعٌن إلى هللا بالتوبة وإخبلص العمل له، واتموه بفعل األوامر واجتناب النواهً، 

 تكونوا من المشركٌن مع هللا ؼٌره فً وألٌموا الصبلة تامة بؤركانها وواجباتها وشروطها، وال
 العبادة.

                                                           

 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .55/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .55/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٙٔ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .55/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .55/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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ٌِْه{] الروم :   [، أي:" وكونوا راجعٌن إلى هللا بالتوبة وإخبلص ٖٔلوله تعالى:}ُمنٌِبٌَِن إِلَ
 .(ٔ)العمل له"
 .(ٕ)أي: راجعٌن تاببٌن" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٖ)تاببٌن راجعٌن إلى هللا ممبلٌن" لال الطبري:ٌمول:" 

" وهذا تفسٌر إللامة الوجه للدٌن، فإن اإلنابة إنابة الملب وانجذاب دواعٌه  لال السعدي:
 .(ٗ)لمراضً هللا تعالى"

لال ابن زٌد:" المنٌب إلى هللا: المطٌع هلل، الذي أناب إلى طاعة هللا وأمره، ورجع عن  
 .(٘)األمور التً كان علٌها لبل ذلن، كان الموم كفارا، فنزعوا ورجعوا إلى اإلسبلم"

 .(ٙ)[، أي:" واتموه بفعل األوامر واجتناب النواهً"ٖٔلوله تعالى:}َواتهمُوهُ{] الروم :  
ٌمول جل ثناإه: وخافوا هللا ورالبوه، أن تفرطوا فً طاعته، وتركبوا  لال الطبري:" 

 .(2)معصٌته"
 .(1)أي : خافوه ورالبوه "لال ابن كثٌر:" 

ممتضى ما فً الملب فشمل ذلن العبادات لال السعدي: " وٌلزم من ذلن حمل البدن ب
الظاهرة والباطنة، وال ٌتم ذلن إال بترن المعاصً الظاهرة والباطنة فلذلن لال: }َواتهمُوهُ{ فهذا 

 .(5)ٌشمل فعل المؤمورات وترن المنهٌات"
[، أي:" وألٌموا الصبلة تامة بؤركانها ٖٔلوله تعالى:}َوأَلٌُِموا الصهبَلةَ{] الروم :  

 .(ٓٔ)وواجباتها وشروطها"
 .(ٔٔ)وهً الطاعة العظٌمة" لال ابن كثٌر:" 

لال السعدي: " وخص من المؤمورات: الصبلة، لكونها تدعو إلى اإلنابة والتموى لموله 
 تعالى: }َوأَلِِم الصهبلةَ إِنه الصهبلةَ تَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ فهذا إعانتها على التموى.ثم لال:

ِ أَْكبَُر{ فهذا حثها على اإلنابة"  .(ٕٔ)}َولَِذْكُر َّللاه
[، أي:" وال تكونوا من المشركٌن ٖٔلوله تعالى:}َواَل تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{] الروم :  

 .(ٖٔ)مع هللا ؼٌره فً العبادة"
ٌمول: وال تكونوا من أهل الشرن باهلل بتضٌٌعكم فرابضه، وركوبكم  لال الطبري:" 

 .(ٗٔ)معاصٌه، وخبلفكم الدٌن الذي دعاكم إلٌه"
 .(٘ٔ)أي : بل من الموحدٌن المخلصٌن له العبادة ، ال ٌرٌدون بها سواه" لال ابن كثٌر:" 

فمال:  لال السعدي: " وخص من المنهٌات أصلها والذي ال ٌمبل معه عمل وهو: الشرن،
 .(ٔ)}َوال تَُكونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ لكون الشرن مضادا لئلنابة التً روحها اإلخبلص من كل وجه"

 .(ٔ)وجه"

                                                           

 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٕٔ/ ٕمجاز المرآن:  (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (٘)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٓٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٙٔ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٓٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
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 المرآن

ٌِْهْم فَِرُحوَن ) لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد  [ ٕٖ({] الروم : ٕٖ}ِمَن الَِّذٌَن فَرَّ
 التفسٌر:

وأهل األهواء والبدع الذٌن بدهلوا دٌنهم، وؼٌهروه، فؤخذوا بعضه،  وال تكونوا من المشركٌن
وتركوا بعضه؛ تبعًا ألهوابهم، فصاروا فرلًا وأحزابًا، ٌتشٌعون لرإسابهم وأحزابهم وآرابهم، 
ٌعٌن بعضهم بعًضا على الباطل، كل حزب بما لدٌهم فرحون مسرورون، ٌحكمون ألنفسهم 

 باطل.بؤنهم على الحك وؼٌرهم على ال
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا{] الروم :   [، أي:" وال تكونوا من ٕٖلوله تعالى:}ِمَن الهِذٌَن فَره

المشركٌن وأهل األهواء والبدع الذٌن بدهلوا دٌنهم، وؼٌهروه، فؤخذوا بعضه، وتركوا بعضه؛ تبعًا 
 .(ٕ)ألهوابهم، فصاروا فرلًا وأحزابًا"

ال تكونوا من المشركٌن الذٌن بدلوا دٌنهم، وخالفوه ففارلوه، ٌمول: و لال الطبري:" 
 .(ٖ)وكانوا أحزابا فرلا كالٌهود والنصارى"

لال مماتل:"ٌعنً: أهل األدٌان }فرلوا دٌنهم{ اإلسبلم }وكانوا شٌعا{ ٌعنً: أحزابا فً  
 .(ٗ)الدٌن ٌهود ونصارى ومجوس وؼٌره ونحو ذلن"

أي : ال تكونوا من المشركٌن الذٌن لد فرلوا دٌنهم، أي : بدلوه وؼٌروه  لال ابن كثٌر:" 
وآمنوا ببعض وكفروا ببعض.. وهإالء كالٌهود والنصارى والمجوس وَعبَدة األوثان ، وسابر 
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُو ا أهل األدٌان الباطلة ، مما عدا أهل اإلسبلم ، كما لال تعالى : } إِنه الهِذٌَن فَره

ِ ثُمه ٌُنَبِّبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن { ]األنعام ٍء إِنهَما أَْمُرُهْم إِلَى َّللاه ًْ [ ، 5٘ٔ:  ِشٌَعًا لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش
 .(٘)فؤهل األدٌان لبلنا اختلفوا فٌما بٌنهم على آراء وملَل باطلة "

لُوا ِدٌنَُهْم{ مع  لال السعدي: " ذكر حالة المشركٌن مهجنا لها وممبحا فمال: }ِمَن الهِذٌَن فَره
أن الدٌن واحد وهو إخبلص العبادة هلل وحده وهإالء المشركون فرلوه، منهم من ٌعبد األوثان 
واألصنام. ومنهم من ٌعبد الشمس والممر، ومنهم من ٌعبد األولٌاء والصالحٌن ومنهم ٌهود 

كل فرلة من فرق الشرن تؤلفت وتعصبت على  ومنهم نصارى، ولهذا لال: }َوَكانُوا ِشٌَعًا{، أي:
 .(ٙ)نصر ما معها من الباطل ومنابذة ؼٌرهم ومحاربتهم"

 .(2)لال لتادة:" وهم الٌهود والنصارى" 
 .(1)هإالء ٌهود" لال ابن زٌد:" 
 .(5)فً اآلٌة ألول، أظهر األلاوٌل: أن المراد منهم الٌهود والنصارى" لال السمعانً:" 
باالجتماع واأللفة ولزوم الجماعة، والسنة فً  -عز وجل  -ؤمرهم هللا ف لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)الهداٌة، والضبللة هً الفرلة"
 .(ٕٔ)، لال ابن كثٌر:"أي : تركوه وراء ظهورهم"(ٔٔ)«فارلوا دٌنهم»ولرأ بعضهم :  

                                                                                                                                                                      

 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٓٓٔ/ٌٕٓر الطبري:تفس (ٖ)
 .ٗٔٗ/ ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٖٙٔ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .ٓٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٓٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .1ٙٔ/ ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .1ٙٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٔٔ)
 .ٖٙٔ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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ٌِْهْم فَِرُحوَن{] الروم :   لدٌهم  [، أي:" كل حزب بمإٖلوله تعالى:}ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد
  .(ٔ)فرحون مسرورون، ٌحكمون ألنفسهم بؤنهم على الحك وؼٌرهم على الباطل"

 .(ٕ)لال مماتل:" كل أهل ملة بما عندهم من الدٌن راضون به" 
 .(ٖ)أي: كل شٌعة وفرلة بما عندهم" لال أبو عبٌدة:" 
أي: كل حزب من هذه الجماعة الذٌن فارلوا دٌنهم فرح ٌظن أنه هو  لال الزجاج:" 
 .(ٗ)المهتدي"
ٌمول: كل طابفة وفرلة من هإالء الذٌن فارلوا دٌنهم الحك، فؤحدثوا  لال الطبري:" 

البدع التً أحدثوا، بما هم به متمسكون من المذهب، فرحون مسرورون، ٌحسبون أن الصواب 
 .(٘)معهم دون ؼٌرهم"

وكل فرلة منهم تزعم أنهم على شًء،  وهذه األمة أًٌضا اختلفوا فٌما  ابن كثٌر:"لال  
بٌنهم على نحل كلها ضبللة إال واحدة ، وهم أهل السنة والجماعة ، المتمسكون بكتاب هللا وسنة 

ن فً لدٌم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وبما كان علٌه الصدر األول من الصحابة والتابعٌن ، وأبمة المسلمٌ
الدهر وحدٌثه ، كما رواه الحاكم فً مستدركه أنه سبل ، علٌه السبلم عن الفرلة الناجٌة منهم ، 

 .(2)"(ٙ)«ما أنا علٌه الٌوم وأصحابً»فمال : 
ٌِْهْم{ من العلوم المخالفة لعلوم الرسل }فَِرُحوَن{ به  لال السعدي: " }ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لََد

الحك وأن ؼٌرهم على باطل، وفً هذا تحذٌر للمسلمٌن من تشتتهم ٌحكمون ألنفسهم بؤنه 
وتفرلهم فرلا كل فرٌك ٌتعصب لما معه من حك وباطل، فٌكونون مشابهٌن بذلن للمشركٌن فً 
التفرق بل الدٌن واحد والرسول واحد واإلله واحد. وأكثر األمور الدٌنٌة ولع فٌها اإلجماع بٌن 

ٌمانٌة لد عمدها هللا وربطها أتم ربط، فما بال ذلن كله ٌُْلؽَى وٌُْبنَى العلماء واألبمة، واألخوة اإل
التفرق والشماق بٌن المسلمٌن على مسابل خفٌة أو فروع خبلفٌة ٌضلل بها بعضهم بعضا، 
وٌتمٌز بها بعضهم عن بعض؟ فهل هذا إال من أكبر نزؼات الشٌطان وأعظم مماصده التً كاد 

 .(1)بها للمسلمٌن؟"
الحزب، هو: "الجماعة المتعاونة، ومنه: تحزب الموم إذا اجتمعوا و هبلل : لال أب 

 :(5)وتعاونوا. لال الراجز
َجاِل الُكْذِب[ ... ولست أَْضَوى َوببِلٌل ِحْزبًِ!  ]أَلَمٌَُت أَْلَواَل الّرِ

 أي: مؽٌثً.
، واالسم: حزابة، وأ ًه مر وأصل الكلمة من: الشدة، ومنه ٌمال: حزبً، إذا استبد عل

 .(ٓٔ)حازب وحزٌب أي: شدٌد"
 [:ٕٖ-ٖٓفوابد اآلٌات:]

 وجوب اإللبال على هللا تعالى بعبادته واإلخبلص له فٌها. -ٔ
 اإلسبلم هو دٌن هللا الذي خلك اإلنسان متؤهبل له وال ٌمبل منه دٌن ؼٌره. -ٕ
 وجوب اإلنابة إلى هللا تعالى والرجوع إلٌه فً كل حال. -ٖ
 وجل وإلام الصبلة.وجوب تموى هللا عز  -ٗ

                                                           

 .2ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٗٔٗ/ ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .ٕٕٔ/ ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .1ٙٔ/ ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٔٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .( : "إسناده حسن"ٖٙ( ، ولال الحافظ ابن حجر فً تخرٌج الكشاؾ ص )5ٕٔ،  1ٕٔ/ٔالمستدرن )(ٙ)
 2ٖٔ/ ٙ.تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٓٗٙتفسٌر السعدي:  (1)
، 1ٕٗ/ ٓٔ، وتفسٌر الطبري: 5ٙٔ/ ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة ٙٔالشعر لرإبة بن العجاج فً دٌوانه:  (5)

ٌَْؾ أَْضَوى". من أرجوزة ٌمدح بها ببلل ابن أبً بردة1ٕٗ  .، وفٌهما" فََك
 .5ٙاالشباه والنظابر:  (ٓٔ)
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 البراءة من الشرن والمشركٌن. -٘
 حرمة االفتراق فً الدٌن اإلسبلمً ووجوب االتحاد فٌه عمٌدة وعبادة ولضاء. -ٙ

 المرآن
ٌِْه ثُمَّ إَِذا أََذالَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إَِذا فَِرٌٌك  ِمْنُهْم بَِربِِّهْم }َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنٌِبٌَِن إِلَ

 [ٖٖ({ ]الروم : ٌُْٖٖشِرُكوَن )
 التفسٌر: 

وإذا أصاب الناَس شدة وببلء دَعوا ربهم مخلصٌن له أن ٌكشؾ عنهم الضر، فإذا رحمهم 
 وكشؾ عنهم ضرهم إذا فرٌك منهم ٌعودون إلى الشرن مرة أخرى، فٌعبدون مع هللا ؼٌره.

ٌِْه{ ]الروم : لوله تعالى:}َوإَِذا َمسه النهاَس   [، أي:" وإذا ُٖٖضرٌّ َدَعْوا َربهُهْم ُمنٌِبٌَِن إِلَ
 .(ٔ)أصاب الناَس شدة وببلء دَعوا ربهم مخلصٌن له أن ٌكشؾ عنهم الضر"

وإذا مس هإالء المشركٌن الذٌن ٌجعلون مع هللا إلها آخر ضر، فؤصابتهم  لال الطبري:" 
فردوه بالدعاء والتضرع إلٌه، واستؽاثوا به، شدة وجدوب ولحوط، أخلصوا لربهم التوحٌد، وأ

 .(ٕ)تاببٌن إلٌه من شركهم وكفرهم"
ٌمول تعالى مخبًرا عن الناس إنهم فً حال االضطرار ٌدعون هللا وحده  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ال شرٌن له"
معناه: أنهم إذا ولعوا فً الشدة تركوا دعاء األصنام، ودعوا هللا  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)وحده"
 .(٘)الضر: الشدة من هزال أو مرض أو لحط أو ؼٌر ذلن" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)"منٌبٌن إلٌه{،  لال: تاببٌن إلٌهعن لتادة، لوله: "} 

 .(2)وعن ابن عباس: "أي: ممبلٌن إلٌه بكل للوبهم"
 .(1)دعوا ربهم منٌبٌن إلٌه على الحال"لال النحاس:أي: "  
[، أي:" ٖٖأََذالَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إَِذا فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَِربِِّهْم ٌُْشِرُكوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}ثُمه إِذَا  

فإذا رحمهم وكشؾ عنهم ضرهم إذا فرٌك منهم ٌعودون إلى الشرن مرة أخرى، فٌعبدون مع هللا 
 .(5)ؼٌره"

عنهم، ٌمول: ثم إذا كشؾ ربهم تعالى ذكره عنهم ذلن الضر، وفرجه  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)وأصابهم برخاء وخصب وسعة، إذا جماعة منهم ٌعبدون معه اآللهة واألوثان"

وأنه إذا أسبػ علٌهم النعم ، إذا فرٌك منهم، أي: فً حالة االختبار  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)ٌشركون باهلل ، وٌعبدون معه ؼٌره"

 .(ٕٔ)شركهم"ثم إذا{ كشؾ الشدة عنهم برحمته، عادوا إلى رأس لال السمعانً:"} 
 .(ٖٔ)الرحمة: الخبلص من الشدة" لال الزمخشري:" 

 

                                                           

 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٔٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (٘)
 .5ٖٔٓ/5(:ص2ٗ5ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . بدون سند.1ٙٔ/ ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرآن:  (2)
 .1ٙٔ/ ٖإعراب المرآن:  (1)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٔٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)
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 المرآن
ٌْنَاُهْم فَتََمتَّعُوا فََسْوَف تَْعلَُموَن )  [ٖٗ({ ]الروم : ٖٗ}ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

 التفسٌر: 
أٌها -لٌكفروا بما آتٌناهم ومننها به علٌهم من كشؾ الضر، وزوال الشدة عنهم، فتمتعوا 

 بالرخاء والسهعَة فً هذه الدنٌا، فسوؾ تعلمون ما تلمونه من العذاب والعماب. -المشركون
ٌْنَاُهْم{ ]الروم :   [، أي:" لٌكفروا بما آتٌناهم ومننها به علٌهم ٖٗلوله تعالى:}ِلٌَْكفُُروا بَِما آتَ

 .(ٔ)من كشؾ الضر، وزوال الشدة عنهم"
لمشركٌن الذٌن أخبر عنهم أنه إذا ٌمول تعالى ذكره متوعدا لهإالء ا لال الطبري:" 

كشؾ الضر عنهم كفروا به: لٌكفروا بما أعطٌناهم، ٌمول: إذا هم بربهم ٌشركون، كً ٌكفروا: 
أي ٌجحدوا النعمة التً أنعمتها علٌهم، بكشفً عنهم الضر الذي كانوا فٌه، وإبدالً ذلن لهم 

 .(ٕ)بالرخاء والخصب والعافٌة"
فٌه معنى التهدٌد، كما لال جل وعز « الم أمر»، ولٌل: هً «الم كً» لال النحاس:" 

[ وكما تمول: كلم فبلنا حتى نرى ما ٌلحمن 5ٕ:}فمن شاء فلٌإمن ومن شاء فلٌكفر{ ]الكهؾ: 
 .(ٖ)منً وكذا فتمتعوا، ودل على ذلن: }فسوؾ تعلمون{"

ا{ ]المصص :  فً }لٌكفروا{ مجاز مثلها فً }ِلٌَُكونَ « البلم» لال الزمخشري:"  لَُهْم َعُدوًّ
1"](ٗ). 

الم »عند بعضهم، و «الم العالبة»هً {، "}ِلٌَْكفُُروا لال ابن كثٌر:البلم فً لووله: 
 .(٘)عند آخرٌن ، ولكنها تعلٌل لتمٌٌض هللا لهم ذلن " «التعلٌل

 -أٌها المشركون-[، أي:" فتمتعوا ٖٗلوله تعالى:}فَتََمتهعُوا فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ]الروم :  
 .(ٙ)بالرخاء والسهعَة فً هذه الدنٌا، فسوؾ تعلمون ما تلمونه من العذاب والعماب"

ٌمول: فتمتعوا أٌها الموم، بالذي آتٌناكم من الرخاء والسعة فً هذه الدنٌا  لال الطبري:" 
فً }فسوؾ تعلمون{ إذا وردتم على ربكم ما تلمون من عذابه، وعظٌم عمابه على كفركم به 

 .(2)الدنٌا"
توعدهم بموله : }فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{، لال بعضهم : وهللا لو توعدنً حارس  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)َدْرب لخفت منه، فكٌؾ والمتوعد هاهنا هو الذي ٌمول للشًء : كن ، فٌكون "
 .(5)فسوؾ تعلمون وبال تمتعكم" لال الزمخشري:" 
 .(ٓٔ)صورة أمر بمعنى التهدٌد" لال السمعانً:" 
بالٌاء، بمعنى: لٌكفروا بما آتٌناهم، فمد تمتعوا، على وجه « فسوؾ ٌعلمون»ولرئ: 

 .(ٔٔ)الخبر، فسوؾ ٌعلمون
 .(ٕٔ)«ولٌتمتعوا فسوؾ ٌعلمون»ولرأ ابن مسعود:  

 
 المرآن

                                                           

 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٔٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٙٔ/ ٖإعراب المرآن:  (ٖ)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٔٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (5)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .ٔٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
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ٌِْهْم ُسْلَطانًا فَُهَو ٌَتََكلَُّم بَِما َكانُوا   [ٖ٘({ ]الروم : ٖ٘بِِه ٌُْشِرُكوَن )}أَْم أَْنَزْلنَا َعلَ
 التفسٌر: 

أم أنزلنا على هإالء المشركٌن برهانًا ساطعًا وكتابًا لاطعًا، ٌنطك بصحة شركهم وكفرهم باهلل 
 وآٌاته.

ٌمول تعالى ذكره: أم أنزلنا على هإالء الذٌن ٌشركون فً عبادتنا اآللهة  لال الطبري:" 
، وبحمٌمة ما ٌفعلون }فهو ٌتكلم بما كانوا به ٌشركون{ ٌمول: واألوثان كتابا بتصدٌك ما ٌمولون

فذلن الكتاب ٌنطك بصحة شركهم، وإنما ٌعنً جل ثناإه بذلن: أنه لم ٌنزل بما ٌمولون وٌفعلون 
 .(ٔ)كتابا، وال أرسل به رسوال وإنما هو شًء افتعلوه واختلموه؛ اتباعا منهم ألهوابهم"

ثم لال منكًرا على المشركٌن فٌما اختلموه من عبادة األوثان ببل دلٌل وال  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْهْم ُسْلَطانًا { أي : حجة } فَُهَو ٌَتََكلهُم { أي : ٌنطك } بَِما َكانُوا بِِه  حجة وال برهان. } أَْم أَنزْلنَا َعلَ

 .(ٕ)ٌُْشِرُكوَن { ؟ وهذا استفهام إنكار ، أي : لم ٌكن لهم شًء من ذلن"
 .(ٖ)أي: أنزلنا علٌهم برهانا ٌستدلون به، فهو ٌدلهم" لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)استفهام فٌه معنى التولٌؾ" لال النحاس:" 
االستفهام لئِلنكار والتوبٌخ، والمعنى: هل أنزلنا على هإالء المشركٌن  لال الصابونً:" 

حجة واضحة لاهرة على شركهم، أو كتاباً من السماء فهو ٌنطك وٌشهد بشركهم وبصحة ما هم 
 .(٘)علٌه؟ لٌس األمر كما ٌتصورون، والمراد لٌس لهم حجة بذلن"

 .(ٙ)بشركهم" ٌمول: أم أنزلنا علٌهم كتابا فهو ٌنطك لال لتادة: 
 .(2)"، أي: كتابا«سلطانا"»لال الضحان:  
السلطان: الحجة، وتكلمه، مجاز. كما تمول: كتابه ناطك بكذا، وهذا  لال الزمخشري:" 

مما نطك به المرآن. ومعناه: الداللة والشهادة، كؤنه لال: فهو ٌشهد بشركهم وبصحته. وما فً 
بما كانوا مصدرٌة أى: بكونهم باهلل ٌشركون. وٌجوز أن تكون موصولة وٌرجع الضمٌر إلٌها. 

الذي ٌسببه ٌشركون. وٌحتمل أن ٌكون المعنى: أم أنزلنا علٌهم ذا  ومعناه: فهو ٌتكلم باألمر
 .(1)سلطان، أى: ملكا معه برهان فذلن الملن ٌتكلم بالبرهان الذي بسببه ٌشركون"

 
 المرآن

ٌِْدٌِهْم  َمْت أَ ({ ٖٙإَِذا ُهْم ٌَْمنَُطوَن )}َوإَِذا أََذْلنَا النَّاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بَِها َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّئَةٌ بَِما لَدَّ
 [ٖٙ]الروم : 
 التفسٌر: 

وإذا أذلنا الناس منا نعمة ِمن صحة وعافٌة ورخاء، فرحوا بذلن فرح بطٍر وأََشٍر، ال فرح شكر، 
ٌْبَسون من زوال  وإن ٌصبهم مرض وفمر وخوؾ وضٌك بسبب ذنوبهم ومعاصٌهم، إذا هم ٌَ

 لشدة.ذلن، وهذا طبٌعة أكثر الناس فً الرخاء وا
[، أي:" وإذا أذلنا الناس منا ٖٙلوله تعالى:}َوإَِذا أََذْلنَا النهاَس َرْحَمةً فَِرُحوا بَِها{ ]الروم :  

 .(5)نعمة ِمن صحة وعافٌة ورخاء، فرحوا بذلن فرح بطٍر وأََشٍر، ال فرح شكر"

                                                           

 .ٕٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٗتاوٌل مشكل المرىن:  (ٖ)
 .1ٙٔ/ ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .ٓٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٕٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (ٙ)
 . بدون سند.1ٙٔ/ ٖحكاه عنه النحاس فً إعراب المرىن:  (2)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (1)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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ٌمول تعالى ذكره: إذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافٌة فً األبدان  لال الطبري:" 
 .(ٔ)واألموال، فرحوا بذلن"

هذا إنكار على اإلنسان من حٌث هو ، إال َمْن َعَصمه هللا ووفمه ؛ فإن  لال ابن كثٌر:" 
[ ، أي ٓٔفَُخوٌر { ]هود :  اإلنسان إذا أصابته نعمة بَطر ولال : } َذَهَب السهٌِّبَاُت َعنًِّ إِنههُ لَفَِرحٌ 

 .(ٕ): ٌفرح فً نفسه وٌفخر على ؼٌره "
« الفرح»}رحمة{ أي: الخصب وكثرة المطر، وٌمال: األمن والعافٌة، و لال السمعانً:" 

 .(ٖ)هاهنا فرح البطر وترن الشكر"
ٌِْدٌِهْم إَِذا ُهْم ٌَمْ   [، أي:" وإن ٖٙنَُطوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ بَِما لَدهَمْت أَ

ٌْبَسون من زوال ذلن"  .(ٗ)ٌصبهم مرض وفمر وخوؾ وضٌك بسبب ذنوبهم ومعاصٌهم، إذا هم ٌَ
 .(ٗ)ذلن"

وإن تصبهم منا شدة من جدب ولحط وببلء فً األموال واألبدان  لال الطبري:ٌمول: " 
هم ٌٌؤسون من الفرج، بما أسلفوا من سٌا األعمال بٌنهم وبٌن هللا، وركبوا من المعاصً، إذا 

 .(٘)والمنوط: هو اإلٌاس"
والسبب فٌها  -وإن تصبهم سٌبة أى ببلء من جدب أو ضٌك أو مرض لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)لنطوا من الرحمة" -شإم معاصٌهم
وإذا أصابته شدة لَنط وأٌس أن ٌحصل له بعد ذلن خٌر بالكلٌة ؛ لال هللا  لال ابن كثٌر:" 

اِلَحاِت{ ]هود : :}إِال الهِذٌَن َصبَ  [ ، أي : صبروا فً الضراء ، وعملوا ُٔٔروا َوَعِملُوا الصه
عجبا للمإمن ، ال ٌمضً هللا له لضاء إال كان »الصالحات فً الرخاء ، كما ثبت فً الصحٌح : 

اء صبر فكان خًٌرا  خًٌرا له ، إن أصابته سراء شكر فكان خًٌرا له ، وإن أصابته َضره
 .(1)"(2)«له

 :(5)}إِذا ُهْم ٌَْمنَُطوَن{،  أي: ٌبسون، لال حمٌد األرلط أبو عبٌدة:"لال  
 .(ٓٔ)لد وجدوا الحّجاج ؼٌر لانط"

وهذا عبلمة ؼٌر المإمنٌن، فؤما عبلمة المإمنٌن فهو شكر هللا عند  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)النعمة، ورجاء الكشؾ عند الشدة"

 
 المرآن

 َ ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )}أََولَْم ٌََرْوا أَنَّ َّللاَّ ({ 1ٌَْٖبُسُط الّرِ
 [1ٖ]الروم : 
 التفسٌر: 

أو لم ٌعلموا أن هللا ٌوسع الرزق لمن ٌشاء امتحانًا، هل ٌشكر أو ٌكفر؟ وٌضٌِّمه على من ٌشاء 
التضٌٌك آلٌات لموم ٌإمنون باهلل وٌعرفون اختباًرا، هل ٌصبر أو ٌجزع؟ إن فً ذلن التوسٌع و

 حكمة هللا ورحمته.

                                                           

 .ٕٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (ٙ)
 .( من حدٌث صهٌب الرومً رضً هللا عنه555ٕصحٌح مسلم برلم )(2)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .٘ٔٔ/ ٖوالجمهرة ، ٕٓٔ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري: ٕٕٔ/ٕالشعر له فً مجاز المرآن :  (5)
 .ٕٕٔ/ ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
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ْزَق ِلَمْن ٌََشاُء َوٌَْمِدُر{ ]الروم :   َ ٌَْبُسُط الّرِ [، أي:" أو لم 2ٖلوله تعالى:}أََولَْم ٌََرْوا أَنه َّللاه
ٌعلموا أن هللا ٌوسع الرزق لمن ٌشاء امتحانًا، هل ٌشكر أو ٌكفر؟ وٌضٌِّمه على من ٌشاء 

 .(ٔ)اختباًرا، هل ٌصبر أو ٌجزع؟"
أولم ٌر هإالء الذٌن ٌفرحون عند الرخاء ٌصٌبهم والخصب،  لال الطبري:ٌمول:" 

وٌٌؤسون من الفرج عند شدة تنالهم، بعٌون للوبهم، فٌعلموا أن الشدة والرخاء بٌد هللا، وأن هللا 
 .(ٕ)ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عباده فٌوسعه علٌه، وٌمدر على من أراد فٌضٌمه علٌه"

لدنٌا لمن ٌشاء أو ٌضٌك، فبل ٌجب أن ٌدعوهم أي: ٌوسع الخٌر فً ا لال المرطبً:" 
 .(ٖ)الفمر إلى المنوط"

لال ابن كثٌر:" أي : هو المتصرؾ الفاعل لذلن بحكمته وعدله ، فٌوسع على لوم  
 .(ٗ)وٌضٌّك على آخرٌن"

ثم أنكر علٌهم بؤنهم لد علموا أنه هو الباسط المابض، فما لهم ٌمنطون  لال الزمخشري:" 
من رحمته، وما لهم ال ٌرجعون إلٌه تاببٌن من المعاصً التً عولبوا بالشدة من أجلها، حتى 

 .(٘)ٌعٌد إلٌهم رحمته"
فً ذلن التوسٌع [، أي:" إن 2ٖلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]الروم :  

 .(ٙ)والتضٌٌك آلٌات لموم ٌإمنون باهلل وٌعرفون حكمة هللا ورحمته"
ٌمول: إن فً بسطه ذلن على من بسطه علٌه، ولدره على من لدره علٌه،  لال الطبري:" 

ومخالفته بٌن من خالؾ بٌنه من عباده فً الؽنى والفمر، لداللة واضحة لمن صدق حجج هللا 
 .(2)ورآها" وألر بها إذا عاٌنها

اإلشارة فٌها إلى أن العبد ال ٌعلك للبه إال باهلل ألن ما ٌسوءهم  لال المشٌري فً اآلٌة:" 
 .(1)لٌس زواله إال باهلل، وما ٌسرهم لٌس وجوده إال من هللا"

 [:2ٖ-ٖٖفوابد اآلٌات:]
 بٌان جهل المشركٌن وضبلل عمولهم بما ذكر تعالى من صفاتهم وأحوالهم. -ٔ
 تهدٌد هللا تعالى للمصرٌن على الشرن والكفر بعذاب ٌوم المٌامة.بٌان  --ٕ
بٌان حال أهل الشرن والجهل فً فرحهم بالنعمة فرح البطر واألشر وٌؤسهم ولنوطهم عند  -ٖ

 نزول الببلء بهم والشدة.
مظهر حكمة هللا وتدبٌره فً الرزق توسعة وتمدٌراً وإدران ذلن خاص بالمإمنٌن ألنهم  -ٗ

 صرون وٌفهمون بخبلؾ الكافرٌن فهم أموات ال إبصار وال إدران لهم.أحٌاء ٌب
 المرآن

ِ َوأُولَئِنَ  ٌٌْر ِللَِّذٌَن ٌُِرٌُدوَن َوْجهَ َّللاَّ  هُُم }فَآِت َذا اْلمُْربَى َحمَّهُ َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل َذِلَن َخ
 [1ٖ({ ]الروم : 1ٖاْلُمْفِلُحوَن )

 التفسٌر: 
لرٌبن حمه من الصلة والصدلة وسابر أعمال البر، وأعط الفمٌر الذي ال  -المإمنأٌها -فؤعط 

ٌملن ما ٌكفٌه وٌسد حاجته، والمحتاج الذي انمطع به السبٌل من الزكاة والصدلة، ذلن اإلعطاء 
خٌر للذٌن ٌرٌدون بعملهم وجه هللا، والذٌن ٌعملون هذه األعمال وؼٌرها من أعمال الخٌر، 

 بزون بثواب هللا الناجون ِمن عمابه.أولبن هم الفا

                                                           

 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖ٘/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٓٗ/ ٖالكشاؾ:  (٘)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٔٔ/ ٖلطابؾ اإلشارات:  (1)
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أٌها -[، أي:" فؤعط 1ٖلوله تعالى:}فَآِت َذا اْلمُْربَى َحمههُ َواْلِمْسِكٌَن َواْبَن السهبٌِِل{ ]الروم :  
لرٌبن حمه من الصلة والصدلة وسابر أعمال البر، وأعط الفمٌر الذي ال ٌملن ما ٌكفٌه  -المإمن

 .(ٔ)نمطع به السبٌل من الزكاة والصدلة"وٌسد حاجته، والمحتاج الذي ا
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فؤعط ٌا دمحم ذا المرابة منن حمه علٌن من  لال الطبري:" 

 .(ٕ)الصلة والبر، والمسكٌن وابن السبٌل، ما فرض هللا لهما فً ذلن"
ٌمول تعالى آمًرا بإعطاء ذي } اْلمُْربَى َحمههُ { أي : من البر والصلة ، }  لال ابن كثٌر:" 

َواْلِمْسِكٌَن { وهو : الذي ال شًء له ٌنفك علٌه ، أو له شًء ال ٌموم بكفاٌته ، } َواْبَن السهبٌِِل { 
 .(ٖ)وهو المسافر المحتاج إلى نفمة وما ٌحتاج إلٌه فً سفره"

هد ولتادة على أنه لرٌب الرجل، وجعبل صلة الرحم فرضا من تؤوله مجا لال النحاس:" 
 «. ال ٌمبل صدلة من أحد ورحمه محتاجة»هللا جل وعز حتى لال مجاهد: 

المربى بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص، وحمه مبٌن فً لوله جل وعز: }واعلموا أنما «: ذو المربى»ولٌل: 
الضٌؾ «: وابن السبٌل»[، ٔٗ{ ]األنفال: ؼنمتم من شًء فؤن هلل خمسه وللرسول ولذي المربى

 .(ٗ)فجعل الضٌافة فرضا"
لال الكلبً فً تفسٌر هذه اآلٌة: "أمرت أن تصل المرابة، وتطعم المسكٌن، وتحسن إلى 

 .(٘)ابن السبٌل هو الضٌؾ"
لال الحسن: "بعض هذه اآلٌة تطوع وبعضها فرٌضة، فؤما لوله: }فآت ذا المربى حمه{: 

ما أمره هللا تبارن وتعالى به من صلة المرابة، وأما لوله: }والمسكٌن وابن فهو تطوع، وهو 
 .(ٙ)السبٌل{، ٌعنً: الزكاة"

 .(2)لال ٌحٌى: "حدثونا إن الزكاة فرضت بمكة ولكن لم تكن شٌبا معلوما"
هو أن توفٌهم حمهم إن كان عند ٌسر، وإن لم ٌكن عندن؛ فمل لهم لوال  ولال الحسن:" 

 .(1)مٌسورا، لل لهم الخٌر"
جعل هللا عز وجل لذي المربى حما وكذلن للمساكٌن وابن السبٌل الضٌؾ  لال الزجاج:" 

فجعل الضٌافة الزمة. فؤما المرابات فالموارٌث لد بٌنت ما ٌجب لكل صنؾ منهم، وفرابض 
ث كؤنها لد نسخت هذا أعنً أمر حك المرابة، وجابز أن ٌكون للمرابة حك الزم فً الموارٌ

 .(5)البر"
ِ{ ]الروم :   ٌٌْر ِللهِذٌَن ٌُِرٌُدوَن َوْجهَ َّللاه [، أي:" ذلن اإلعطاء خٌر 1ٖلوله تعالى:}َذِلَن َخ

 .(ٓٔ)للذٌن ٌرٌدون بعملهم وجه هللا"
إٌتاء هإالء حمولهم التً ألزمها هللا عباده، خٌر للذٌن ٌرٌدون هللا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔٔ)بإتٌانهم ذلن"
 .(ٕٔ)أي : النظر إلٌه ٌوم المٌامة ، وهو الؽاٌة المصوى" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" والذٌن ٌعملون هذه األعمال 1ٖلوله تعالى:}َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]الروم :  

 .(ٔ)مال الخٌر، أولبن هم الفابزون بثواب هللا الناجون ِمن عمابه"وؼٌرها من أع

                                                           

 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .12ٔ/ٖإعراب المرآن:  (ٗ)
 .ٔٙٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (٘)
 .ٔٙٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙ)
 .ٔٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2)
 .ٖٓٔ/ٕأخرجه الطبري:  (1)
 .12ٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)أي : فً الدنٌا وفً اآلخرة " لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: ومن ٌفعل ذلن مبتؽٌا وجه هللا به، فؤولبن هم المنجحون،  لال الطبري: " 

 .(ٖ)المدركون طلباتهم عند هللا، الفابزون بما ابتؽوا والتمسوا بإٌتابهم إٌاهم ما آتوا"
 

 المرآن
ِ َوَما  ٌْتُْم ِمْن ِربًا ِلٌَْربَُو فًِ أَْمَواِل النَّاِس فاََل ٌَْربُو ِعْنَد َّللاَّ ِ }َوَما آتَ ٌْتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِرٌُدوَن َوْجهَ َّللاَّ آتَ

 [1ٖ({ ]الروم : 1ٖفَؤُولَئَِن ُهُم اْلُمْضِعفُوَن )
 التفسٌر: 

وما أعطٌتم لرًضا من المال بمصد الربا، وطلب زٌادة ذلن المرض؛ لٌزٌد وٌنمو فً أموال 
لة للمستحمٌن ابتؽاء الناس، فبل ٌزٌد عند هللا، بل ٌمحمه وٌبطله. وما أعطٌتم من زكاة وصد

 مرضاة هللا وطلبًا لثوابه، فهذا هو الذي ٌمبله هللا وٌضاعفه لكم أضعافًا كثٌرة.
ِ{ ]الروم :   ٌْتُْم ِمْن ِربًا ِلٌَْربَُو فًِ أَْمَواِل النهاِس فبََل ٌَْربُو ِعْنَد َّللاه [، 5ٖلوله تعالى:}َوَما آتَ

، وطلب زٌادة ذلن المرض؛ لٌزٌد وٌنمو فً أموال أي:" وما أعطٌتم لرًضا من المال بمصد الربا
 .(ٗ)الناس، فبل ٌزٌد عند هللا، بل ٌمحمه وٌبطله"

وما أعطٌتم أٌها الناس، بعضكم بعضا من عطٌة؛ لتزداد فً أموال  لال الطبري: ٌمول:" 
الناس برجوع ثوابها إلٌه، ممن أعطاه ذلن، فبل ٌزداد ذلن عند هللا، ألن صاحبه لم ٌعطه من 

 .(٘)أعطاه مبتؽٌا به وجهه"
أي : من أعطى عطٌة ٌرٌد أن ٌرد الناس علٌه أكثر مما أهدى لهم ،  لال ابن كثٌر:" 

فهذا ال ثواب له عند هللا.. وهذا الصنٌع مباح وإن كان ال ثواب فٌه إال أنه لد نهى عنه رسول هللا 
[ أي : ال تعط َٙوال تَْمنُْن تَْستَْكثُِر { ]المدثر : ، واستدل بموله : } (ٙ)ملسو هيلع هللا ىلص خاصة ، لاله الضحان

 .(2)العطاء ترٌد أكثر منه "
ٌْتُْم ِمْن ِربًا ِلٌَْربَُو فًِ أَْمَواِل النهاِس{ ]الروم : وفً   [، وجوه من 5ٖلوله تعالى:}َوَما آتَ
 التفسٌر:

، وجماعة، وهو (1)سأحدها : أنه الرجل ٌهدي هدٌة لٌكافؤ علٌها أفضل منها ، لاله ابن عبا
 .(5)اختٌار الطبري

 .(ٓٔ)ألنه أظهر معانٌه" لال الطبري:" 
لال ابن عباس:" هو ما ٌعطً الناس بٌنهم بعضهم بعضا، ٌعطً الرجل الرجل العطٌة،  

 .(ٔٔ)ٌرٌد أن ٌعطى أكثر منها"
 .(ٕٔ)هو الرجل ٌعطً الرجل العطٌة لٌثٌبه" لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٖٔ)ٌعطً ماله ٌبتؽً أفضل منه" لال مجاهد:" 
 .(ٔ)هً الهداٌا" ولال مجاهد:" 

                                                                                                                                                                      

 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 . وسوؾ ٌؤتً.5ٖٔٓ/5(:ص2ٗ52ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٗٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٙٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٗٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٗٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 .(ٕ)هو الرجل ٌهدي إلى الرجل الهدٌة؛ لٌثٌبه أفضل منها" لال إبراهٌم:" 
هو الرجل ٌعطً العطٌة، وٌهدي الهدٌة، لٌثاب أفضل من ذلن، لٌس فٌه  لال طاوس:" 

 .(ٖ)أجر وال وزر"
مثابة الدنٌا، ومجازاة الناس ذان الربا الذي ال ما أعطٌت من شًء ترٌد  لال لتادة:" 

 .(ٗ)ٌمبله هللا، وال ٌجزي به"
الثانً : أنه فً رجل صحبه فً الطرٌك فخدمه فجعل له المخدوم بعض الربح من ماله جزاء 

 .(٘)لخدمته ال لوجه هللا ، لاله عامر الشعبً
 ً ذا مال وال ٌفعله طلباً لثواب هللا ،  الثالث : أنه فً رجل ٌهب لذي لرابة له ماالً لٌصٌر به ؼنٌّا

 .(2)، وإبراهٌم النخعً(ٙ)-فً رواٌة-لاله ابن عباس
 .(1)كان هذا فً الجاهلٌة، ٌعطً أحدهم ذا المرابة المال ٌكثر به ماله" لال إبراهٌم:" 

 .(5)ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة، وأما لؽٌره فحبلل. وهذا لول الضحانالرابع: أن 
هو الربا الحبلل أن تهدي ترٌد أكثر منه، ولٌس له أجر وال وزر، ونهى  الضحان:"لال  

 .(ٓٔ)عنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خاصة فمال: وال تمنن تستكثر"
 ٌعنً به: دفع اإلنسان الشًء لٌعوض ما هو أكثر منه، فذلن فً لال الزجاج:" 

على ما أخذ. والربا ربوان، والحرام كل أكثر التفسٌر لٌس بحرام، ولكنه ال ثواب لمن زاد 
لرض ٌإخذ به أكثر منه أو ٌجر منفعة، فهذا حرام، والذي لٌس بحرام هو الذي ٌهبه اإلنسان 

 .(ٔٔ)ٌستدعً به ما هو أكثر منه، أو ٌهدي الهدٌة ٌستدعً بها ما هو أكثر منها"
 .(ٕٔ)، بالتاء«لتربوا»ولرئ: 
ٌْتُْم ِمْن   ِ فَؤُولَبَِن ُهُم اْلُمْضِعفُوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}َوَما آتَ [، 5َٖزَكاةٍ تُِرٌُدوَن َوْجهَ َّللاه

أي:" وما أعطٌتم من زكاة وصدلة للمستحمٌن ابتؽاء مرضاة هللا وطلبًا لثوابه، فهذا هو الذي 
 .(ٖٔ)ٌمبله هللا وٌضاعفه لكم أضعافًا كثٌرة"

بها وجه هللا، }فؤولبن{ ٌعنً الذٌن ٌمول: وما أعطٌتم من صدلة ترٌدون  لال الطبري: " 
ٌتصدلون بؤموالهم، ملتمسٌن بذلن وجه هللا هم الذٌن لهم الضعؾ من األجر والثواب. من لول 

 .(ٗٔ)العرب: أصبح الموم مسمنٌن معطشٌن، إذا سمنت إبلهم وعطشت"
 أي وما أعطٌتم من صدلة ال تطلبون بها المكافؤة وإنما ٌمصدون لال الزجاج:" 
عند هللا، }فؤولبن هم ]المضعفون{، أي: فؤهلها هم المضعفون، أي: هم الذي ٌضاعؾ لهم بها ما 

الثواب، ٌعطون بالحسنة عشرة أمثالها وٌضاعؾ هللا لمن ٌشاء، ولٌل:}المضعفون{ كما ٌمال: 
رجل ممو، أي: صاحب لوة، وموسر، أي: صاحب ٌسار، وكذلن: مضعؾ، أي: ذو أضعاؾ من 

 .(٘ٔ)الحسنات"

                                                                                                                                                                      

 .ٗٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .٘ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .٘ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .٘ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .٘ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٖٔٓ/5(:ص2ٗ52ٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٙٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٖٔٓ/5(:ص2ٗ52ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .12ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٙٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٗٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .11ٔ/ ٗمعانً المرآن:  (٘ٔ)
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ٌْتُْم ِمْن َزَكاةٍ  ن كثٌر:"لال اب  وإنما الثواب عند هللا فً الزكاة ؛ ولهذا لال : } َوَما آتَ
ِ فَؤُولَبَِن ُهُم اْلُمْضِعفُوَن { أي : الذٌن ٌضاعؾ هللا لهم الثواب والجزاء ، كما جاء  تُِرٌُدوَن َوْجهَ َّللاه

الرحمن بٌمٌنه ، فٌََُربٌِّها  وما تصدق أحد بِعَْدل تمرة من كسب طٌب إال أخذها»فً الصحٌح : 
 .(ٕ)" (ٔ)«لصاحبها كما ٌَُربًِّ أحدكم فَلُّوه أو فَِصٌلَه ، حتى تصٌر التمرة أعظم من أُُحد

عن لتادة لوله: "}وما آتٌتم من زكاة ترٌدون وجه هللا فؤولبن هم المضعفون{، لال: هذا  
 .(ٖ)الذي ٌمبله هللا وٌضعفه لهم عشر أمثالها، وأكثر من ذلن"

 .(ٗ)هً الصدلة "{، لال: وما آتٌتم من زكاة وعن ابن عباس، لوله:} 
 

 المرآن
ُ الَِّذي َخلَمَُكْم ثُمَّ َرَزلَُكْم ثُمَّ ٌُِمٌتُُكْم ثُمَّ ٌُْحٌٌُِكْم َهْل ِمْن ُشَرَكائُِكْم َمْن ٌَْفعَُل ِمْن ذَ  ٍء }َّللاَّ ًْ ِلُكْم ِمْن َش

ا   [ٓٗ({ ]الروم : ٌُْٓٗشِرُكوَن )ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ
 التفسٌر: 

ثم رزلكم فً هذه الحٌاة، ثم ٌمٌتكم بانتهاء آجالكم، ثم  -أٌها الناس-هللا وحده هو الذي خلمكم 
ه  ٌبعثكم من المبور أحٌاء للحساب والجزاء، هل من شركابكم َمن ٌفعل من ذلكم من شًء؟ تنزه

 هللا وتمدهس عن شرن هإالء المشركٌن به.
ُ الهِذي َخلَمَُكْم ثُمه َرَزلَُكْم{ ]الروم :   -[، أي:" هللا وحده هو الذي خلمكم ٓٗلوله تعالى:}َّللاه

 .(٘)ثم رزلكم فً هذه الحٌاة" -أٌها الناس
ٌمول تعالى ذكره للمشركٌن به، معرفهم لبح فعلهم، وخبث صنٌعهم: هللا  لال الطبري:" 

أٌها الموم الذي ال تصلح العبادة إال له، وال ٌنبؽً أن تكون لؽٌره، هو الذي خلمكم ولم تكونوا 
 .(ٙ)شٌبا، ثم رزلكم وخولكم، ولم تكونوا تملكون لبل ذلن"

نسان من بطن أمه عرٌانا ال علم له أي : هو الخالك الرازق ٌخرج اإل لال ابن كثٌر:" 
وال سمع وال بصر وال لَُوى ، ثم ٌرزله جمٌع ذلن بعد ذلن ، والرٌاش واللباس والمال واألمبلن 
والمكاسب ، كما لال اإلمام أحمد:..عن َحبهة وسواء ابنً خالد لاال دخلنا على النبً صلى هللا 

تٌؤسا من الرزق ما تََهّزَزْت رإوسكما ؛ فإن  ال»علٌه وسلم وهو ٌصلح شٌبا فؤَعنهاه ، فمال : 
 .(1)"(2)«اإلنسان تلده أمه أحمر لٌس علٌه لشرة ، ثم ٌرزله هللا عز وجل

حرؾ ٌمتضى التراخً وفً ذلن إشارة إلى أنه لٌس من ضرورة « ثم» لال المشٌري:" 
خلمه إٌان أن ٌرزلن كنت فً ضعؾ أحوالن ابتداء ما خلمن، فؤنبتن وأحٌان من ؼٌر حاجة لن 
إلى رزق فإلى أن خرجت من بطن أمن: إما أن كان ٌؽنٌن عن الرزق وأنت جنٌن فى بطن األم 

ن ٌعطٌن ما ٌكفٌن من الرزق، إن حك ما لالوا: إن ولم ٌكن لن أكل وال شرب، وإما أن كا
الجنٌن ٌتؽذى بدم الطمث. وإذا أخرجن من بطن أمن رزلن على الوجه المعهود فً الولت 
المعلوم، فٌسر لن أسباب األكل والشرب من لبن األم، ثم من فنون الطعام، ثم أرزاق الملوب 

لطاعات والعبادات، وأرزاق اللسان من والسرابر من اإلٌمان والعرفان وأرزاق التوفٌك من ا
 .(5)األذكار وؼٌر ذلن مما جرى ذكره"

                                                           

 .(ٓٔٗٔبرلم )صحٌح البخاري (ٔ)
 .1ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 . ٙٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري: (ٖ)
 . ٙٓٔ/ ٕٓ، والطبري: 5ٕٖٓ/5(:ص2ٗ55ٔأخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .(5ٙٗ/ٖالمسند )(2)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٕٓٔ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (5)
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 .(ٔ)أفضل الرزق السكون إلى الرازق" لال سهل:" 
[، أي:" ثم ٌمٌتكم بانتهاء آجالكم، ثم ٓٗلوله تعالى:}ثُمه ٌُِمٌتُُكْم ثُمه ٌُْحٌٌُِكْم{ ]الروم :  

 .(ٕ)ٌبعثكم من المبور أحٌاء للحساب والجزاء"
ثم هو ٌمٌتكم من بعد أن خلمكم أحٌاء، ثم ٌحٌٌكم من بعد مماتكم  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٖ)لبعث المٌامة"
} ثُمه ٌُِمٌتُُكْم { ، أي : بعد هذه الحٌاة } ثُمه ٌُْحٌٌُِكْم { أي : ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 

(ٗ). 
 .(٘)للبعث بعد الموت" لال لتادة:" 
ٍء{ ]الروم : لوله تعالى:}َهْل   ًْ [، أي:" هل من ِٓٗمْن ُشَرَكابُِكْم َمْن ٌَْفعَُل ِمْن َذِلُكْم ِمْن َش

 .(ٙ)شركابكم َمن ٌفعل من ذلكم من شًء؟"
هل من آلهتكم وأوثانكم التً تجعلونهم هلل فً عبادتكم إٌاه شركاء من  لال الطبري:" 

ٌفعل من ذلكم من شًء، فٌخلك، أو ٌرزق، أو ٌمٌت، أو ٌنشر، وهذا من هللا تمرٌع لهإالء 
المشركٌن. وإنما معنى الكبلم أن شركاءهم ال تفعل شٌبا من ذلن، فكٌؾ ٌعبد من دون هللا من ال 

 .(2)ٌفعل شٌبا من ذلن"
أي : ال ٌمدر أحد منهم على فعل شًء من ذلن ، بل هللا سبحانه وتعالى  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)هو المستمل بالخلك والرزق ، واإلحٌاء واإلماتة ، ثم ٌبعث الخبلبك ٌوم المٌامة "
}هل من شركابكم{: استفهام منه، ٌعنً: ما ٌعبد من دونه، }من ٌفعل من  لال ٌحٌى:" 

 .(5)ذلكم من شًء{: ٌخلك، أو ٌرزق، أو ٌمٌت، أو ٌحًٌ"
ا ٌُْشِرُكوَن{ ]الروم :   ه هللا وتمدهس عن ٓٗلوله تعالى:}ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمه [، أي:" تنزه

 .(ٓٔ)شرن هإالء المشركٌن به"
ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرٌة التً افتراها هإالء المشركون علٌه  لال الطبري:" 

بزعمهم أن آلهتهم له شركاء، فمال جل ثناإه: تنزٌها هلل وتبربة وعلوا له عن شرن هإالء 
 .(ٔٔ)المشركٌن به"

أي : تعالى وتمدس وتنزه وتعاظم وجل وَعّز عن أن ٌكون له شرٌن أو  لال ابن كثٌر:" 
نظٌر أو مساٍو ، أو ولد أو والد ، بل هو األحد الفرد الصمد ، الذي لم ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن له 

 .(ٕٔ)كفًوا أحد "
 .(ٖٔ)ٌسبح نفسه إذ لٌل علٌه البهتان" لال لتادة:" 

 [:ٓٗ-1ٖفوابد اآلٌات:]
 ذوي المربى حمولهم من البر والصلة.وجوب إعطاء  -ٔ
 وجوب كفاٌة الفمراء وأبناء السبٌل فً المجتمع اإلسبلمً. -ٕ

                                                           

 .ٕٔٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .2ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٕٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
 .1ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .2ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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جواز هدٌة الثواب الدنٌوي كؤن ٌهدي رجل شٌبا ٌرٌد أن ٌرد علٌه أكثر منه ولكن ال ثواب  -ٖ
ال فٌه فً اآلخرة، وتسمى هذه الهدٌة: هدٌة الثواب وهً للرسول محرمة لموله تعالى له: }وَ 

 تَْمنُْن تَْستَْكثُِر{ .
 بٌان مضاعفة الصدلات التً ٌراد بها وجه هللا تعالى. -ٗ
 إبطال الشرن والتندٌد بالمشركٌن وبٌان جهلهم وضبلل عمولهم. -٘

 المرآن
ٌِْدي النَّاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الَِّذي  َعِملُوا لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن }َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ

 [ٔٗ({ ]الروم : ٔٗ)
 التفسٌر: 

ظهر الفساد فً البر والبحر، كالجدب وللة األمطار وكثرة األمراض واألوببة؛ وذلن بسبب 
المعاصً التً ٌمترفها البشر؛ لٌصٌبهم بعموبة بعض أعمالهم التً عملوها فً الدنٌا؛ كً ٌتوبوا 

 عن المعاصً، فتصلح أحوالهم، وتستمٌم أمورهم. وٌرجعوا -سبحانه-إلى هللا 
ٌِْدي النهاِس{ ]الروم :   َ [، أي:" ٔٗلوله تعالى:}َظَهَر اْلفََساُد فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أ

 .(ٔ)"ظهرت الببلٌا والنكبات فً بر األرض وبحرها بسبب معاصً الناس وذنوبهم
األرض وبحرها بكسب أٌدي الناس ما نهاهم هللا ظهرت المعاصً فً بر  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"عنه
 .(ٖ)نمصان البركة بؤعمال العباد كً ٌتوبوا" لال ابن عباس:" 
  .(ٗ)أفسدهم هللا بذنوبهم فً بر األرض وبحرها بؤعمالهم الخبٌثة" لال الحسن:" 
هذا لبل أن ٌبعث هللا نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، امتؤلت ضبللة وظلما، فلما بعث هللا نبٌه  لال لتادة:" 

 .(٘)رجع راجعون من الناس"
 .(ٙ)الباء فً }بما كسبت{: للسببٌة، و}ما{: إما موصولة أو مصدرٌة" لال الشوكانً:" 
 هاهنا ألوال:« الفساد»وفً معنى  

 .(1)، وزٌد بن اسلم(2). لاله لتادةالشرن امتؤلت األرض ضبللة وظلما أحدها : أنه:
 .(5)لال ابن كثٌر:" وفٌه نظر" 

 .(ٓٔ)الثانً : ارتكاب المعاصً ، لاله أبو العالٌة
 .(ٔٔ). لاله ٌحٌى بن سبلملحط المطر وللة النباتالثالث : 
، وهو (ٖٔ)، وابن لتٌبة(ٕٔ)الفراء. لاله أي: أجدب البر وانمطعت مادة البحر بذنوب الناس الرابع :

 .(ٗٔ)معنى لول عطٌة
عن فضٌل بن مرزوق، عن عطٌة :"}ظهر الفساد فً البر والبحر{، لال: للت: وروي  

 .(ٔ)هذا البر، والبحر أي فساد فٌه؟ لال: فمال: إذا لل المطر، لل الؽوص"

                                                           

 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2٘ٓٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .11ٔ/2(:صٕٖ٘ٓ٘مصنؾ ابن بً شٌبة)(ٗ)
 .1ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (٘)
 .ٖٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٙ)
 .ٕٓ/ٖ(:ص1ٕٕٗتفسٌر عبدالرزاق) (2)
 .ٕٖٓ/ٙرواه مالن عنه كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .ٕٙٙ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٕانظر: معنً المرآن:  (ٕٔ)
 .ٕٖٗانظر: ؼرٌب لمرآن:  (ٖٔ)
 .5ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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انمطاع المطر. لٌل: ن زٌد بن رفٌع، لوله: "}ظهر الفساد فً البر والبحر{، لال: وعن  
 .(ٕ)فالبحر؟ لال: إذا لم ٌمطر عمٌت دواب البحر"

 .(ٖ)وكان ذلن لٌذالوا الشدة بذنوبهم فً العاجل" لال الفراء:" 
 .(ٗ)الخامس: فساد البر : لتل ابن آدم أخاه ، وفساد البحر : أخذ السفٌنة ؼصباً . لاله مجاهد

 .(٘)الماورديالسادس: أن ظهور الفساد والة السوء. أفاده 
 .(ٙ)" بان النمص فً الثمار والزروع بسبب المعاصً لال ابن كثٌر:معناه: " 
لال أبو العالٌة : َمْن عصى هللا فً األرض فمد أفسد فً األرض ؛ ألن صبلح األرض  

 . (2)والسماء بالطاعة"
.(1)صباحا"وفً الحدٌث: "لََحدٌّ ٌمام فً األرض أحّب إلى أهلها من أن ٌمطروا أربعٌن 

أو أكثرهم ، أو كثٌر  -السبب فً هذا أن الحدود إذا ألٌمت ، انكؾ الناس »لال ابن كثٌر: 
عن تعاطً المحرمات ، وإذا ارتكبت المعاصً كان سببا فً محاق البركات من السماء  -منهم 

الشرٌعة واألرض ؛ ولهذا إذا نزل عٌسى ابن مرٌم علٌه السبلم ، فً آخر الزمان فحكم بهذه 
فبل  -المطهرة فً ذلن الولت ، من لتل الخنزٌر وكسر الصلٌب ووضع الجزٌة ، وهو تركها 

ٌمبل إال اإلسبلم أو السٌؾ ، فإذا أهلن هللا فً زمانه الدجال وأتباعه وٌؤجوج ومؤجوج ، لٌل 
فً لبن لؤلرض : أخرجً بركاتن. فٌؤكل من الرمانة الفبَام من الناس ، وٌستظلون بمَْحفها ، وٌك

اللّمحة الجماعةَ من الناس. وما ذان إال ببركة تنفٌذ شرٌعة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فكلما ألٌم العدل 
  .(5)كثرت البركات والخٌر

إنه الفاجر إذا مات تسترٌح منه العباد والببلد ، والشجر »ولهذا ثبت فً الصحٌح : 
 .(ٓٔ)«والدواب

صرة فٌها َحّب  -أو : ابن زٌاد  -رجل فً زمان زٌاد وروي عن أبً لحذم لال :" وجد 
 .(ٔٔ)"، ٌعنً من بر أمثال النوى ، علٌه مكتوب : هذا نبت فً زمان كان ٌعمل فٌه بالعدل

 ألوال: [،ٔٗوفً لوله تعالى:}فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر{ ]الروم :  
المٌاه واألنهار. وهذا لول البر: الفلوات، وبالبحر: األمصار والمرى التً على أحدها:أن 

 .(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)مجاهد
لرأ: "}ظهر الفساد فً البر والبحر ... { اآلٌة، ثم لال: أما وهللا ما هو روي عن أنه  

 .(ٗٔ)بحركم هذا، ولكن كل لرٌة على ماء جار فهو بحر"
 عن حبٌب بن الزبٌر، لال: "جاء رجل إلى عكرمة فمال ٌا أبا عبد هللا لوله جل ثناإه 

[ فهذا البر لد عرفناه فما بال ٔٗ}ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس{ ]الروم: 
 .(٘ٔ)«إن العرب تسمً األمصار البحر»البحر لال: 

                                                                                                                                                                      

 .5ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2٘ٓٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٕمعنً المرآن:  (ٖ)
 .ٖٙٗ/٘(:ص22ٕٙٔانظر: مصنؾ ابن بً شٌبة) (ٗ)
 .2ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 . ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 . ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .( من حدٌث أبً هرٌرة1/2٘( والنسابً فً السنن )ٕٖٙ/ٕه أحمد فً المسند )روا(1)
 . ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .(ٕٔ٘ٙ( صحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .(5ٕٙ/ٕالمسند )(ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .1ٕ1/ٕ(:صٙٗٗٔ: )سعٌد بن مسلم األنصاري، وانظر: الكنى واالسماء، 1ٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري: (٘ٔ)
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المول األول أظهر ، وعلٌه األكثر ، وٌإٌده ما ذكره دمحم بن إسحاق  لال ابن كثٌر:هذا" 
 .(ٔ)" وسلم َصالَح ملن أٌلة ، وكتب إلٌه ببحره ، ٌعنً : ببلدهفً السٌرة : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٕ)الثانً : أن البر: أهل العمود، والبحر: أهل المرى والرٌؾ ، حكاه الطبري
 .(ٖ)لاله الضحان أن البر: بادٌة األعراب، والبحر: األمصار والمرى.الثالث : 
 .(ٗ)"البر: أهل البوادي ، والبحر: أهل المرى وروي عن لتادة:" 
 .(٘)عن عطاء فً اآلٌة لال: "البحر: الجزابر"وروي  

الرابع : أن البر: ما كان من المدن والمرى على ؼٌر نهر ، والبحر ما كان على شط نهر ، لاله 
 .(ٙ)ابن عباس

البر: كل لرٌة ناببة عن البحر مثل مكة والمدٌنة، والبحر كل لرٌة علً  ولال السدي:"
 .(2)البحر مثل كوفة والبصرة والشام"

البر: ظهر األرض، األمصار وؼٌرها، والبحر: البحر المعروؾ. وهذا لول الخامس: أن 
 .(ٓٔ)، وعطٌة(5)، وابن أبً نجٌح(1)-فً رواٌة اخرى-مجاهد

البر والبحر: هما المعروفان المشهوران، وٌكون معنى البر: مدن البر،  لال الشوكانً:" 
 .(ٔٔ)ومعنى البحر: مدن البحر، وما ٌتصل بالمدن من مزارعها ومراعٌها "

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن هللا تعالى ذكره، أخبر أن الفساد لد  ولال الطبري:" 
ار، والبحر بحران: بحر ملح، وبحر عذب، ظهر فً البر والبحر عند العرب فً األرض المف

فهما جمٌعا عندهم بحر، ولم ٌخصص جل ثناإه الخبر عن ظهور ذلن فً بحر دون بحر، فذلن 
على ما ولع علٌه اسم بحر عذبا كان أو ملحا. إذا كان ذلن كذلن، دخل المرى التً على األنهار 

 والبحار.
ت معاصً هللا فً كل مكان من بر فتؤوٌل الكبلم إذن إذ كان األمر كما وصفت، ظهر

 .(ٕٔ)وبحر }بما كسبت أٌدي الناس{: أي: بذنوب الناس، وانتشر الظلم فٌهما"
لوله تعالى: }ظهر الفساد فً البر والبحر{، مثل هللا تعالى ولال سهل التستري: " 

ترى أن الجوارح بالبر، ومثل الملب بالبحر، وهم أعم نفعا وأكثر خطرا، هذا باطن اآلٌة، أال 
جدد »الملب إنما سمً للبا لتملبه وبعد ؼوره، ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألبً الدرداء رضً هللا عنه: 

، ٌعنً جدد النٌة هلل تعالى من للبن، فإن البحر عمٌك، فحٌنبذ إذا  (ٖٔ)«السفٌنة فإن البحر عمٌك
وخرجت النفس من الوسط،  صارت المعاملة فً الملوب التً هً بحور لٌس له منها مخرج،

 استراحت الجوارح، فصار صاحبها فً كل ٌوم ألرب إلى ؼورها، وأبعد من نفسه حتى ٌصل.
، فمال: للملب ثبلث (ٗٔ)«من تواضع لؽنً ذهب ثلثا دٌنه»وسبل عن معنى لوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

ذهب ثلثا ». ولوله: ممامات: جمهور الملب، وممام اللسان من الملب، وممام الجوارح من الملب

                                                           

 . ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 لمتادة، ولم الؾ علٌه. 2ٖٔ/ٗ. ونسبه الماوردي:1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٔٓ/5(:صٕٗ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٓ/ٖ(:ص1ٕٕٗتفسٌر عبدالرزاق) (ٗ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2٘ٓٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٔٗ/ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘ٗ/ٖ، وزاد المسٌر: 1ٖٔ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2٘ٓ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
، وفٌه أنه حدٌث خاطب به رسول هللا صلى هللا 5ٖٖ/ ٘(:ص 1ٖٙ1انظر: الفردوس بمؤثور الخطاب)(ٖٔ)

 .علٌه وسلم أبا ذر الؽفاري
أنه خبر منمول من  ٕٓ/ ٕوفً لوت الملوب  51ٕ/ ٙوشعب اإلٌمان  2ٖٔ -ٖٙٔ/ ٕكشؾ الخفاء (ٗٔ)
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ٌعنً اشتؽل من الثبلثة اثنان: اللسان وسابر الجوارح، وبمً الجمهور الذي ال ٌصل إلٌه « دٌنه
 .(ٔ)أحد، وهو موضع إٌمانه من الملب"

لٌذٌمهم وبال بعض أعمالهم  [، أي:"ٔٗلوله تعالى:}ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الهِذي َعِملُوا{ ]الروم : 
 .(ٕ)"لبهم بها جمٌعاً فً اآلخرةفً الدنٌا لبل أن ٌعا

لال ابن كثٌر:" أي : ٌبتلٌهم بنمص األموال واألنفس والثمرات ، اختبارا منه ، ومجازاة  
 .(ٖ)على صنٌعهم"

البلم فً }لٌذٌمهم{ الم العلة، أي: لٌذٌمهم عماب بعض عملهم، أو جزاء  لال الشوكانً:" 
 .(ٗ)بعض عملهم"

لعلهم ٌتوبون وٌرجعون عّما هم علٌه  [، أي:"ٌَْٔٗرِجعُوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}لَعَلهُهْم  
 .(٘)"من المعاصً واآلثام

لال ابن كثٌر:" أي : عن المعاصً ، كما لال تعالى : } َوبَلَْونَاُهْم بِاْلَحَسنَاِت َوالسهٌِّبَاِت  
 .(ٙ)["1ٙٔلَعَلهُهْم ٌَْرِجعُوَن { ]األعراؾ : 

 .(2)"لال ابن عباس:"ٌتوبون
 .(1)ٌرجع من بعدهم" لال الحسن:" 
أنا هللا ال إله إال أنا، خالك الخلك، أنا الملن »إنا نجد أن هللا تعالى ٌمول: لال كعب:" 

العظٌم، دٌان الدٌن، ورب الملون، للوبهم بٌدي، فبل تشاؼلوا بذكرهم عن ذكري ودعابً 
، ثم لال: " « وإال جعلتهم نممةوالتوبة إلً، حتى أعطفهم علٌكم بالرحمة، فؤجعلهم رحمة 

ارجعوا رحمكم هللا تعالى، وموتوا من لرٌب، فإن هللا ٌمول: }ظهر الفساد فً البر والبحر بما 
[ ، لال: ثم لال: }ألم ٔٗكسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا لعلهم ٌرجعون{ ]الروم: 

، لال كعب: فهل ترون هللا تعالى ٌعاتب  [ٌٙٔؤن للذٌن آمنوا أن تخشع للوبهم لذكر هللا{ ]الحدٌد: 
 .(5)إال المإمنٌن؟"

 
 المرآن

ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْبُل َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْشِرِكٌَن ) ({ ٕٗ}لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َك
 [ٕٗ]الروم : 
 التفسٌر: 

أنحاء األرض سٌر اعتبار وتؤمل، فانظروا  للمكذبٌن بما جبت به: سٌروا فً -أٌها الرسول-لل 
كٌؾ كان عالبة األمم السابمة المكذبة كموم نوح، وعاد وثمود، تجدوا عالبتهم شر العوالب 

 ومآلهم شر مآل؟ فمد كان أكثرهم مشركٌن باهلل.
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ الهِذٌَن ِمْن   لَْبُل{ ]الروم : لوله تعالى:}لُْل ِسٌُروا فًِ اأْلَْرِض فَاْنُظُروا َك

فً أنحاء األرض سٌر اعتبار وتؤمل، لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن: سٌروا فً  [، أي:"ٕٗ
 .(ٓٔ)فانظروا إلى مساكن الذٌن ظلموا كٌؾ كان آخر أمرهم وعالبة تكذٌبهم للرسل"

                                                                                                                                                                      

 .التوراة
 .ٕٔٔتفسٌر لتستري:  (ٔ)
 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2٘ٓ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .11ٔ/2(:صٕٖ٘ٓ٘مصنؾ ابن بً شٌبة)(1)
 .2ٖٔ/ٔ(٘٘ٓٔالزهد والرلابك البن المبارن) (5)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)



ٗ5 
 

ٌن باهلل من ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهإالء المشرك لال الطبري:" 
لومن: سٌروا فً الببلد، فانظروا إلى مساكن الذٌن كفروا باهلل من لبلكم، وكذبوا رسله، كٌؾ 
كان آخر أمرهم، وعالبة تكذٌبهم رسل هللا وكفرهم، ألم نهلكهم بعذاب منا، ونجعلهم عبرة لمن 

 .(ٔ)بعدهم"
 .(ٕ)وكفر النعم "لال ابن كثٌر:" أي : فانظروا ماذا حله بهم من تكذٌب الرسل  
 .(ٖ)فكان عالبتهم الهبلن فً الدنٌا" لال مماتل:" 
ثم أكد تسبب المعاصً لؽضب هللا ونكاله: حٌث أمرهم بؤن ٌسٌروا  لال الزمخشري:" 

 .(ٗ)فً األرض فٌنظروا كٌؾ أهلن هللا األمم وأذالهم سوء العالبة لمعاصٌهم"
[، أي:" فمد كان أكثرهم مشركٌن ٕٗ]الروم : لوله تعالى:}َكاَن أَْكثَُرُهْم ُمْشِرِكٌَن{  

 .(٘)باهلل"
 .(ٙ)أي: فؤهلكهم" لال ٌحٌى:" 
 .(2)ٌمول: فعلنا ذلن بهم؛ ألن أكثرهم كانوا مشركٌن باهلل مثلهم" لال الطبري:" 
دل بموله :}كان أكثرهم مشركٌن{ على أن الشرن وحده لم ٌكن سبب  لال الزمخشري:" 

 .(1)تدمٌرهم، وأن ما دونه من المعاصً ٌكون سببا لذلن"
 

 المرآن
دَُّعو ِ ٌَْوَمئٍِذ ٌَصَّ ًَ ٌَْوٌم اَل َمَردَّ لَهُ ِمَن َّللاَّ ٌِن اْلمٌَِِّم ِمْن لَْبِل أَْن ٌَؤْتِ ]الروم ({ َٖٗن )}فَؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ

 :ٖٗ] 
 التفسٌر: 

ه وجهن  نحو الدٌن المستمٌم، وهو اإلسبلم، منفذًا أوامره مجتنبًا نواهٌه،  -أٌها الرسول-فوّجِ
ه تفرلت  واستمسن به من لبل مجًء ٌوم المٌامة، فإذا جاء ذلن الٌوم الذي ال ٌمدر أحد على رّدِ

 الخبلبك أشتاتًا متفاوتٌن؛ لٌُروا أعمالهم.
ٌِن اْلمٌَِِّم{ ]الروم : لوله تعالى:}فَ   ه بكلٌتن إلى الدٌن  [، أي:"ٖٗؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ فتوجه

 .(5)المستمٌم دٌن اإِلسبلم، واستمم علٌه فً حٌاتن"
فوجه وجهن ٌا دمحم، نحو الوجه الذي وجهن إلٌه ربن }للدٌن المٌم{  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٓٔ)لطاعة ربن، والملة المستمٌمة التً ال اعوجاج فٌها عن الحك"
ٌعنً: فؤخلص دٌنن لئلسبلم المستمٌم فإن ؼٌر دٌن اإلسبلم لٌس  لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)بمستمٌم"
 .(ٕٔ)أي: وجهتن }للدٌن المٌم{، وهو اإلسبلم" لال ٌحٌى:" 
 .(ٖٔ)ولال السدي: "التوحٌد" 

                                                           

 .ٓٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .1ٖٗ/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .ٓٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/ٖالكشاؾ:  (1)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٔٔٔ-ٓٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
 .ٖٙٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٖٔ)
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لال ابن كثٌر:" أمر عباده بالمبادرة إلى االستمامة فً طاعته ، والمبادرة إلى  
 .(ٔ)الخٌرات"
 .(ٕ)المٌم: البلٌػ االستمامة الذي ال ٌتؤتى فٌه عوج " لال الزمخشري:" 
ِ{ ]الروم : لوله تعالى:}ِمْن لَْبِل أَْن   ًَ ٌَْوٌم اَل َمَرده لَهُ ِمَن َّللاه من لبل مجًء  [، أي:"ٌَٖٗؤْتِ

ه"ٌوم المٌامة   .(ٖ)الذي ال ٌمدر أحٌد على رّدِ
من لبل مجًء ٌوم من أٌام هللا ال مرد له لمجٌبه؛ ألن هللا لد لضى  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٗ)بمجٌبه فهو ال محالة جاء"
 .(٘)ٌوم المٌامة ، إذا أراد كونه فبل راده له"لال ابن كثٌر:" أي :  
دهُعوَن{ ]الروم :   ٌومبٍذ ٌتفرلون، فرٌٌك فً الجنة  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}ٌَْوَمبٍِذ ٌَصه

 .(ٙ)وفرٌٌك فً السعٌر"
ٌمول: ٌوم ٌجًء ذلن الٌوم ٌصدع الناس، ٌمول: ٌتفرق الناس فرلتٌن من  لال الطبري: 

 .(2)لولهم: صدعت الؽنم صدعتٌن: إذا فرلتها فرلتٌن: فرٌك فً الجنة، وفرٌك فً السعٌر"
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : ٌتفرلون ، ففرٌك فً الجنة وفرٌك فً السعٌر" 
 .(5)ٌعنً: بعد الحساب ٌتفرلون إلى الجنة وإلى النار" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: ٌتفرلون فرٌك فً الجنة وفرٌك فً السعٌر" لال ٌحٌى:" 
ٌتفرلون. لال: وسمعت العرب تمول: صدعت ؼنمً صدعتٌن، كمولن:  لال الفراء: أي" 

 .(ٔٔ)فرلتها فرلتٌن"
 .(ٕٔ)عباس لوله: "}ٌومبذ ٌصدعون{، ٌمول: ٌتفرلون" 
 .(ٖٔ)لال ابن زٌد:" ٌتفرلون إلى الجنة، وإلى النار" 
 .(ٗٔ)فرٌك فً الجنة، وفرٌك فً السعٌر" لال لتادة:" 

 
 المرآن

ٌِْه ُكْفُرهُ َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِِلَْنفُِسِهْم ٌَْمَهُدوَن )  [ٗٗ({ ]الروم : ٗٗ}َمْن َكفََر فَعَلَ
 التفسٌر: 

فً النار، ومن آمن وعمل صالًحا فؤلنفسهم ٌهٌبون من كفر فعلٌه عموبة كفره، وهً خلوده 
 منازل الجنة؛ بسبب تمسكهم بطاعة ربهم.

ٌِْه ُكْفُرهُ{ ]الروم :   من كفر باهلل فعلٌه أوزار كفره  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}َمْن َكفََر فَعَلَ
 .(٘ٔ)مع خلوده فً النار المإبدة"

 .(ٔ) من كفر باهلل فعلٌه أوزار كفره، وآثام جحوده نعم ربه لال الطبري:" 

                                                           

 .]بتصرؾ[ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .1ٖٗ/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٕمعنً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘ٔ)
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ومن فعل خٌراً  [، أي:"ٗٗلوله تعالى:}َوَمْن َعِمَل َصاِلًحا فؤَِلَْنفُِسِهْم ٌَْمَهُدوَن{ ]الروم :  
 .(ٕ)وأطاع هللا فؤلنفسهم فً اآلخرة فراشاً ومسكناً ولراراً بالعمل الصالح"

ٌمول: ومن أطاع هللا، فعمل بما أمره به فً الدنٌا، وانتهى عما نهاه عنه  لال الطبري:" 
 .(ٖ)فٌها، فؤلنفسهم ٌستعدون، وٌسوون المضجع لٌسلموا من عماب ربهم، وٌنجوا من عذابه"

 :(ٗ)، أي: ٌكتسب وٌعمل وٌستعد. لال سلٌمان بن ٌزٌد العدوى«ٌمهد» لال أبو عبٌدة:" 
 .(٘)والتلؾ ... وال تضٌعّن نفسا ما لها خلؾ"أمهد لنفسن حان السمم 

أى: ٌسإون ألنفسهم ما ٌسوٌه لنفسه الذي ٌمهد فراشه وٌوطبه، لببل  لال الزمخشري:" 
أو بعض ما ٌإذى  (ٙ)ٌصٌبه فً مضجعه ما ٌنبٌه علٌه وٌنؽض علٌه مرلده: من نتوء أو لضض

المشفك: أم فرشت فؤنامت. وتمدٌم الرالد. وٌجوز أن ٌرٌد: فعلى أنفسهم ٌشفمون، من لولهم فً 
الظرؾ فً الموضعٌن للداللة على أن ضرر الكفر ال ٌعود إال على الكافر ال ٌتعداه. ومنفعة 

 .(2)اإلٌمان والعمل الصالح: ترجع إلى المإمن ال تتجاوزه"
 .(1)عن مجاهد: "}فؤلنفسهم ٌمهدون{، لال: ٌسوون المضاجع" 
 .(5)لال: فً المبر"عن مجاهد: "}فؤلنفسهم ٌمهدون{،  
 

 المرآن
اِلَحاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ اَل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌَن )  [٘ٗ( {]الروم : ٘ٗ}ِلٌَْجِزَي الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 التفسٌر: 
لٌجزي هللا الذٌن آمنوا باهلل ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. إنه ال ٌحب الكافرٌن 

 وؼضبه علٌهم.لسخطه 
اِلَحاِت ِمْن فَْضِلِه{]الروم :   [، أي:" ٘ٗلوله تعالى:}ِلٌَْجِزَي الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 .(ٓٔ)لٌجزي هللا الذٌن آمنوا باهلل ورسوله وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه"
وا{ باهلل ٌمول تعالى ذكره: }ٌومبذ ٌصدعون ... لٌجزي الذٌن آمن لال الطبري: ٌمول:" 

ورسوله }وعملوا الصالحات{ ٌمول: وعملوا بما أمرهم هللا }من فضله{ الذي وعد من أطاعه فً 
 .(ٔٔ)الدنٌا أن ٌجزٌه ٌوم المٌامة"

لال ابن كثٌر:" أي : ٌجازٌهم مجازاة الفضل : الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمابة  
 .(ٕٔ)ضعؾ ، إلى ما ٌشاء هللا"

 .(ٖٔ)عنهما: "لٌثٌبهم هللا أكثر من ثواب أعمالهم"لال ابن عباس رضً هللا  
[، أي:" إنه ال ٌحب الكافرٌن لسخطه ٘ٗلوله تعالى:}إِنههُ اَل ٌُِحبُّ اْلَكافِِرٌَن{]الروم :  

 .(ٗٔ)وؼضبه علٌهم"

                                                                                                                                                                      

 .ٔٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٔٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٔٔٔ/ٕٓوانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕمجاز المرآن:  (٘)
 .النتوء: االرتفاع. والمضض: صؽار الحصى. أفاده الصحاح(ٙ)
 .1ٖٗ/ٖالكشاؾ:  (2)
 .ٕٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٗٗ/ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 . بدون سند.2ٕ٘/ٙحكاه عنه البؽوي فً التفسٌر:  (ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٕالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: إنما خص بجزابه من فضله الذٌن آمنوا وعملوا  لال الطبري:" 
 .(ٔ)الصالحات دون من كفر باهلل، إنه ال ٌحب أهل الكفر به"

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" ومع هذا هو العادل فٌهم ، الذي ال ٌجور " 
لوله :}إنه ال ٌحب الكافرٌن{: تمرٌر بعده تمرٌر، على الطرد  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)والعكس"

 [:٘ٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]
ظهور الفساد بالجدب والؽبلء أو بالحرب واألمراض ٌسبمه حسب سنة هللا تعالى فً ظهور  -ٔ

 الفساد فً العمابد بالشرن، وفً األعمال بالفسك والمعاصً.
ًُ وحكماً. -ٕ  وجوب االستمامة على الدٌن اإلسبلمً عمٌدة وعبادة ولضاَء
 اء بذكر أحداثه وولابعه.تمرٌر عمٌدة البعث والجز -ٖ
 بٌان أن هللا تعالى ٌحب المتمٌن وٌكره الكافرٌن. -ٗ

 المرآن
َراٍت َوِلٌُِذٌمَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُن بِؤَْمِرِه َولِ  ٌَاَح ُمبَّشِ تَْبتَغُوا ِمْن }َوِمْن آٌَاتِِه أَْن ٌُْرِسَل الّرِ

 [ٙٗ({ ]الروم : ٙٗ) فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرونَ 
 التفسٌر: 

ومن آٌات هللا الدالة على أنه اإلله الحك وحده ال شرٌن له وعلى عظٌم لدرته إرسال الرٌاح أمام 
المطر مبشرات بإثارتها للسحاب، فتستبشر بذلن النفوس؛ ولٌذٌمكم من رحمته بإنزاله المطر 

بؤمر هللا ومشٌبته، ولتبتؽوا من فضله الذي تحٌا به الببلد والعباد، ولتجري السفن فً البحر 
 بالتجارة وؼٌرها؛ فعل هللا ذلن من أجل أن تشكروا له نعمه وتعبدوه وحده.

َراٍت{ ]الروم :   ٌَاَح ُمبَّشِ [، أي:" ومن آٌات هللا ٙٗلوله تعالى:}َوِمْن آٌَاتِِه أَْن ٌُْرِسَل الّرِ
م لدرته إرسال الرٌاح أمام المطر الدالة على أنه اإلله الحك وحده ال شرٌن له وعلى عظٌ

 .(ٗ)مبشرات بإثارتها للسحاب، فتستبشر بذلن النفوس"
ومن أدلته على وحدانٌته، وحججه علٌكم، على أنه إله كل شًء  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)}أن ٌرسل الرٌاح مبشرات{ بالؽٌث والرحمة"
 .(ٙ)عن مجاهد: "}الرٌاح مبشرات{، لال: بالمطر" 
[، أي:" ولٌذٌمكم من رحمته بإنزاله ٙٗتعالى:}َوِلٌُِذٌمَُكْم ِمْن َرْحَمتِِه{ ]الروم : لوله  

 .(2)المطر الذي تحٌا به الببلد والعباد"
ٌمول: ولٌنزل علٌكم من رحمته، وهً الؽٌث الذي ٌحًٌ به الببلد،  لال الطبري: " 

 .(1)ولتجري السفن فً البحار بها بؤمره إٌاها"
 .(5)ٌمول: ولٌعطٌكم من نعمته، ٌعنً: المطر" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)وروي عن لتاده مثله .(ٓٔ)عن مجاهد لوله: "}ولٌذٌمكم من رحمته{، لال: المطر" 
 .(ٕٔ)وٌمال: طٌب الرٌح ولذتها" لال السمعانً:" 

                                                           

 .ٕٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖالكشاؾ:  (ٖ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٔٔ/ٌٕٓر الطبري: تفس (1)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
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مر [، أي:" ولتجري السفن فً البحر بؤٙٗلوله تعالى:}َوِلتَْجِرَي اْلفُْلُن بِؤَْمِرِه{ ]الروم :  
 .(ٔ)هللا ومشٌبته"

 .(ٕ)ٌمول: ولتلتمسوا من أرزاله ومعاٌشكم التً لسمها بٌنكم" لال الطبري: " 
 .(ٖ)أي: لتجري الفلن فً البحر بهذه الرٌاح بؤمره" لال السمعانً:" 
 .(ٗ)السفن فً البحار" لال مجاهد:" 
ولتبتؽوا من فضله بالتجارة [، أي:" ٙٗلوله تعالى:}َوِلتَْبتَؽُوا ِمْن فَْضِلِه{ ]الروم :  
 .(٘)وؼٌرها"
 .(ٙ)أي: لتطلبوا من فضل هللا تعالى بالتجارات فً البحر" لال السمعانً:" 
 .(2)التجارة فً السفن" لال مجاهد:" 
[، أي:" فعل هللا ذلن من أجل أن تشكروا له ٙٗلوله تعالى:}َولَعَلهُكْم تَْشُكُروَن{ ]الروم :  

 .(1)نعمه وتعبدوه وحده"
 .(5)ٌمول: ولتشكروا ربكم على ذلن، أرسل هذه الرٌاح مبشرات" لال الطبري: " 
 .(ٓٔ)ٌعنً: تشكرون هللا تعالى" لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)رب هذه النعم، فتوحدونه" لال مماتل:" 

 
 المرآن

بِاْلبٌَِّنَاِت فَاْنتَمَْمنَا ِمَن الَِّذٌَن أَْجَرُموا َوَكاَن َحمًّا }َولَمَْد أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ُرُساًل إِلَى لَْوِمِهْم فََجاُءوُهْم 
ٌْنَا نَْصُر اْلُمْإِمنٌَِن )  [1ٗ({ ]الروم : 1َٗعلَ

 التفسٌر: 
رسبل إلى لومهم مبشرٌن ومنذرٌن ٌدعونهم إلى التوحٌد،  -أٌها الرسول-ولمد أرسلنا ِمن لبلن 

والبراهٌن الساطعة، فكفر أكثرهم بربهم، فانتممنا  وٌحذرونهم من الشرن، فجاإوهم بالمعجزات
من الذٌن اكتسبوا السٌبات منهم، فؤهلكناهم، ونصرنا المإمنٌن أتباع الرسل، وكذلن نفعل 

 بالمكذبٌن بن إن استمروا على تكذٌبن، ولم ٌإمنوا.
[، أي:" ولمد أرسلنا ِمن 2ٗ]الروم : لوله تعالى:}َولَمَْد أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ُرُسبًل إِلَى لَْوِمِهْم{  

رسبل إلى لومهم مبشرٌن ومنذرٌن ٌدعونهم إلى التوحٌد، وٌحذرونهم من  -أٌها الرسول-لبلن 
 .(ٕٔ)الشرن"
ٌمول تعالى ذكره مسلٌا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص، فٌما ٌلمى من لومه من األذى فٌه بما لمً  لال الطبري:" 

معلمه سنته فٌهم، وفً لومهم، وأنه سالن به وبمومه سنته فٌهم، من لبله من رسله من لومهم، و
وفً أممهم: ولمد أرسلنا ٌا دمحم من لبلن رسبل إلى لومهم الكفرة، كما أرسلنان إلى لومن العابدي 

 .(ٖٔ)األوثان من دون هللا"

                                                           

 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 . 5ٖٖٓ/5(:ص2ٕ٘ٔٔاخرجه ابن ابً حاتم)(ٗ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 . 5ٖٖٓ/5(:ص2ٕ٘ٔٔاخرجه ابن ابً حاتم)(2)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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 .(ٔ)"-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -خوؾ كفار مكة لكً ال ٌكذبوا النبً لال مماتل:" 
[، أي:" فجاإوهم بالمعجزات والبراهٌن 2ٗلوله تعالى:}فََجاُءوُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]الروم :  

 .(ٕ)الساطعة"
 .(ٖ)أي: بالدالالت" لال السمعانً:" 
ٌعنً: بالواضحات من الحجج على صدلهم، وأنهم هلل رسل، كما جبت  لال الطبري:" 

ا علٌهم ما جاءوهم به من عند هللا، كما أنت لومن بالبٌنات فكذبوهم، كما كذبن لومن، وردو
 .(ٗ)ردوا علٌن ما جبتهم به من عند ربن"

[، أي:" فانتممنا من الذٌن اكتسبوا 2ٗلوله تعالى:}فَاْنتَمَْمنَا ِمَن الهِذٌَن أَْجَرُموا{ ]الروم :  
 .(٘)السٌبات منهم، فؤهلكناهم"

 .(ٙ)عذبنا الذٌن كذبوهم" لال البؽوي:أي:" 
ٌمول: فانتممنا من الذٌن أجرموا اآلثام، واكتسبوا السٌبات من لومهم،  الطبري:"لال  

 .(2)ونحن فاعلو ذلن كذلن بمجرمً لومن"
ٌْنَا نَْصُر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]الروم :   كان حماً واجباً علٌنا  [، أي:"2ٗلوله تعالى:}َوَكاَن َحمًّا َعلَ

 .(1)"أن ننصر المإمنٌن على الكافرٌن
ٌمول: ونجٌنا الذٌن آمنوا باهلل وصدلوا رسله، إذ جاءهم بؤسنا، وكذلن  الطبري:"لال  

نفعل بن وبمن آمن بن من لومن، }وكان حما علٌنا نصر المإمنٌن{ على الكافرٌن، ونحن 
 .(5)ناصرون ومن آمن بن على من كفر بن، ومظفرون بهم"

 -، بالعذاب، فكان نصرهم أن هللا-علٌهم السبلم -ٌعنً: المصدلٌن لؤلنبٌاء لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)أنجاهم من العذاب مع الرسل" -عز وجل
هو حّك أوجبه على نفسه الكرٌمة ، تكرما وتفضبل، كموله تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

ْحَمةَ { ]األنعام :   .(ٔٔ)["َٗ٘كتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفِسِه الره
 .(ٕٔ)ففً هذا تبشٌر للنبً ملسو هيلع هللا ىلص بالظفر فً العالبة والنصر على األعداء" لال البؽوي:" 
 .(ٖٔ)لال الحسن: "أنجاهم مع الرسل من عذاب األمم" 
عن أبً الدرداء لال : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "ما من امرئ مسلم ٌَُردُّ عن عرض  

على هللا أن ٌرد عنه نار جهنم ٌوم المٌامة". ثم تبل هذه اآلٌة : } َوَكاَن َحمًّا أخٌه ، إال كان حما 
ٌْنَا نَْصُر اْلُمْإِمنٌَِن {" َعلَ

(ٔٗ). 
 [:2ٗ-ٙٗفوابد اآلٌتٌن:]

 تمرٌر الربوبٌة هلل المستلزمة أللوهٌته بذكر مظاهر المدرة والعلم والرحمة والعدل. -ٔ

                                                           

 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕ٘/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٕٔ)
 . بدون سند.2ٕ٘/ٙحكاه عنه البؽوي فً التفسٌر:  (ٖٔ)
( من طرٌك 1ٗٗ/ٙرواه أحمد فً المسند )، ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)

وهو ابن أبً  -( من طرٌك جرٌر كبلهما عن لٌث ٕٓٔالدنٌا فً الؽٌبة والنمٌمة برلم ) إسماعٌل ، وابن أبً
 .به ولم ٌذكر اآلٌة -سلٌم 
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من أجل أن ٌشكروه بعبادته وتوحٌده فٌها فإذا كفروا تلن النعم بٌان أن هللا تعالى ٌنعم عباده  -ٕ
 ولم ٌشكروا هللا تعالى علٌها عذبهم بما ٌشاء وكٌؾ ٌشاء ومتى ٌشاء.

 بٌان أن هللا منتمم من المجرمٌن وإن طال الزمن، وناصر المإمنٌن كذلن. -ٖ
 

 المرآن
ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا ُ الَِّذي ٌُْرِسُل الّرِ ٌَْف ٌََشاُء َوٌَْجعَلُهُ ِكَسفًا فَتََرى اْلَوْدَق  }َّللاَّ فٌََْبُسُطهُ فًِ السََّماِء َك

 [1ٗ({ ]الروم : 1ٌَْٗخُرُج ِمْن ِخاَلِلِه فَِإَذا أََصاَب بِِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إَِذا ُهْم ٌَْستَْبِشُروَن )
 التفسٌر: 

سحابًا مثمبل بالماء، فٌنشره هللا فً السماء كٌؾ ٌشاء، هو الذي ٌرسل الرٌاح فتثٌر  -سبحانه-هللا 
وٌجعله لطعًا متفرلة، فترى المطر ٌخرج من بٌن السحاب، فإذا ساله هللا إلى عباده إذا هم 

 ٌستبشرون وٌفرحون بؤن هللا صرؾ ذلن إلٌهم.
ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا{ ]الروم :   ُ الهِذي ٌُْرِسُل الّرِ هو  -سبحانه-[، أي:" هللا 1ٗلوله تعالى:}َّللاه

 .(ٔ)الذي ٌرسل الرٌاح فتثٌر سحابًا مثمبل بالماء"
 .(ٕ)ٌمول: فتنشا الرٌاح سحابا، وهً جمع سحابة" لال الطبري:" 
ُ الهِذي  لال ابن كثٌر:"  ٌبٌن تعالى كٌؾ ٌخلك السحاب التً ٌنزل منها الماء فمال : } َّللاه

ٌَاَح فَتُثٌُِر َسَحابًا{ ، إما من البحر على ما ذكره ؼٌر واحد ، أو مما ٌشاء هللا عز  ٌُْرِسُل الّرِ
 .(ٖ)وجل"

ٌحا عن عبٌد بن عمٌر :"}ٌرسل الرٌاح فتثٌر سحابا{، لال: الرٌاح أربع: ٌبعث هللا ر 
فتمم األرض لما، ثم ٌبعث هللا الرٌح الثانٌة فتثٌر سحابا، فٌجعله فً السماء كسفا، ثم ٌبعث هللا 

 .(ٗ)الرٌح الثالثة فتإلؾ بٌنه، فٌجعله ركاما، ثم ٌبعث الرٌح الرابعة فتمطر"
ٌرسل هللا الرٌح، فتحمل الماء من السحاب فتمر به السحاب فتدركما  لال ابن عباس:" 
 .(٘)ة وتجاح مثل العزالً ؼٌر أنه متفرق"تدر النال
ٌَْؾ ٌََشاُء{ ]الروم :   [، أي:" فٌنشره هللا فً السماء 1ٗلوله تعالى:}فٌََْبُسُطهُ فًِ السهَماِء َك

 .(ٙ)كٌؾ ٌشاء"
 .(2)ٌمول: فٌنشره هللا، وٌجمعه فً السماء كٌؾ ٌشاء" لال الطبري:" 
أي : ٌَُمّده فٌكثّرهُ وٌُنَّمٌه ، وٌجعل من الملٌل كثٌرا ، ٌنشا سحابة فترى  لال ابن كثٌر:" 

فً رأي العٌن مثل الترس ، ثم ٌبسطها حتى تمؤل أرجاء األفك. وتارة ٌؤتً السحاب من نحو 
ٌَْن ٌََديْ  ٌَاَح بُْشًرا بَ َرْحَمتِِه َحتهى  البحر ثماال مملوءة ماء ، كما لال تعالى : } َوُهَو الهِذي ٌُْرِسُل الّرِ

اِت َكَذِلَن نُْخِرُج إَِذا أَلَلهْت َسَحابًا ثِمَاال ُسْمنَاهُ ِلبَلٍَد َمٌٍِّت فَؤَنزْلنَا بِِه اْلَماَء فَؤَْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكّلِ الثهَمرَ 
 .(1)["2٘اْلَمْوتَى لَعَلهُكْم تََذكهُروَن { ]األعراؾ : 

 .(5)ؾ ٌشاء{، وٌجمعه"عن لتادة :"}فٌبسطه فً السماء كٌ 
 .(ٓٔ)[، أي:" وٌجعله لطعًا متفرلة"1ٗلوله تعالى:}َوٌَْجعَلُهُ ِكَسفًا{ ]الروم :  
 .(ٔٔ)ٌمول: وٌجعل السحاب لطعا متفرلة" لال الطبري:" 

                                                           

 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٖٖٓ/5(:ص2٘ٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٗٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٔ)عن لتادة: "}وٌجعله كسفا{، أي: لطعا" 
[، أي:" فترى المطر ٌخرج من 1ٗلوله تعالى:}فَتََرى اْلَوْدَق ٌَْخُرُج ِمْن ِخبَلِلِه{ ]الروم :  

 .(ٕ)بٌن السحاب"
 .(ٖ)ٌعنً: المطر، }ٌخرج{ من بٌن السحاب" لال الطبري:" 
 .(ٗ)ٌخرج من بٌن ذلن السحاب " -وهو المطر  -أي : فترى المطر  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)الودق: المطر" لال الفراء:" 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}فترى الودق{، لال: المطر" 
 :(2)عبٌدة: "}فَتََرى اْلَوْدَق{، أي: المطر والمطر، لال عامر بن جوٌن الّطابىلال أبو  

 .(1)فبل مزنة ودلت ودلها ... وال أرض أبمل إبمالها"
[، أي:" 1ٗلوله تعالى:}فَإِذَا أََصاَب بِِه َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه إِذَا ُهْم ٌَْستَْبِشُروَن{ ]الروم :  

 .(5)عباده إذا هم ٌستبشرون وٌفرحون بؤن هللا صرؾ ذلن إلٌهم"فإذا ساله هللا إلى 
ٌمول: فإذا صرؾ ذلن الودق إلى أرض من أراد صرفه إلى أرضه من  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)خلمه؛ رأٌتهم ٌستبشرون؛ بؤنه صرؾ ذلن إلٌهم وٌفرحون"
 .(ٔٔ)أي : لحاجتهم إلٌه ٌفرحون بنزوله علٌهم ووصوله إلٌهم " لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

ٌِْهْم ِمْن لَْبِلِه لَُمْبِلِسٌَن ) َل َعلَ  [1ٗ({ ]الروم : 1ٗ}َوإِْن َكانُوا ِمْن لَْبِل أَْن ٌُنَزَّ
 التفسٌر: 

 وإْن كانوا من لبل نزول المطر لفً ٌؤس ولنوط؛ بسبب احتباسه عنهم.
ٌعنً: من لبل نزول المطر فً السنٌن السبع حٌن لحط علٌهم المطر  لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)}لمبلسٌن{، ٌعنً: آٌسٌن من المطر"
وكان هإالء الذٌن أصابهم هللا بهذا الؽٌث من عباده، من لبل أن ٌنزل  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)علٌهم هذا الؽٌث، من لبل هذا الؽٌث لمكتببٌن حزنٌن؛ باحتباسه عنهم"
معنى الكبلم : أن هإالء الموم الذٌن أصابهم هذا المطر كانوا لَنطٌن  كثٌر:"لال ابن  

أزلٌن من نزول المطر إلٌهم لبل ذلن ، فلما جاءهم ، جاءهم على فالة ، فولع منهم مولعا 
 .(ٗٔ)عظٌما"
 .(٘ٔ)عن لتادة: "}وإن كانوا من لبل أن ٌنزل علٌهم من لبله لمبلسٌن{، أي: لانطٌن" 

                                                           

 .ٗٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٕمعانً المرآن:  (٘)
 .ٗٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
والشعراء ص  ٓٗعامر بن جوٌن: شاعر جاهلى كان خلٌعا فاتكا وشرٌفا وفٌا انظر حٌاته فى المعمرٌن رلم (2)

والبٌت من األبٌات المختلؾ فى عزوها ولال بعضهم إنه للخنساء ولم أجده فى  -ٙٙ/ 1واألؼانى  ٗ٘ص 
 ٙٓٔ/ 1ٔوالطبري  ٕ٘ٓ/ ٔوهو فى الكتاب  ٖٖٓ/ ٖ، ٕٔ/ ٔختبلؾ فى الخزانة دٌوانها: وانظر اال

 .ٖٖٔوشواهد المؽنً ص  ٗٙٗ/ ٕوالعٌنً  15ٕ/ ٕٔوالمرطبً  ٕٓٗ/ ٔوالشنتمرى 
 .2ٙ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٗٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .٘ٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)



٘2 
 

 
 المرآن

ٌَْف ٌُْحًِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ َذِلَن لَُمْحًِ اْلَمْوتَى َوُهَو َعلَ  ِ َك ى ُكّلِ }فَاْنُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت َّللاَّ
ٍء لَِدٌٌر ) ًْ  [ٓ٘({ ]الروم : َٓ٘ش

 التفسٌر: 
ٌؾ ٌحًٌ نظر تؤمل وتدبر إلى آثار المطر فً النبات والزروع والشجر، ك -أٌها المشاهد-فانظر 

به هللا األرض بعد موتها، فٌنبتها وٌعشبها؟ إن الذي لََدر على إحٌاء هذه األرض لمحًٌ الموتى، 
 وهو على كل شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء.

ٌَْؾ ٌُْحًِ اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتَِها{ ]الروم :   ِ َك [، ٓ٘لوله تعالى:}فَاْنُظْر إِلَى آثَاِر َرْحَمِت َّللاه
نظر تؤمل وتدبر إلى آثار المطر فً النبات والزروع والشجر، كٌؾ  -ا المشاهدأٌه-أي:" فانظر 

 .(ٔ)ٌحًٌ به هللا األرض بعد موتها، فٌنبتها وٌعشبها؟"
فانظر ٌا دمحم، إلى آثار الؽٌث الذي ٌنزل هللا من السحاب، كٌؾ ٌحًٌ  لال الطبري:أي:" 

 .(ٕ)ورها"بها األرض المٌتة، فٌنبتها وٌعشبها، من بعد موتها ودث
[، أي:" إن الذي لََدر على إحٌاء هذه ٓ٘لوله تعالى:}إِنه َذِلَن لَُمْحًِ اْلَمْوتَى{ ]الروم :  

 .(ٖ)األرض لمحًٌ الموتى"
إن الذي ٌحًٌ هذه األرض بعد موتها بهذا الؽٌث، لمحًٌ الموتى  لال الطبري: ٌمول:" 

من بعد موتهم، وهو على كل شًء مع لدرته على إحٌاء الموتى لدٌر، ال ٌعز علٌه شًء أراده، 
 .(ٗ)وال ٌمتنع علٌه فعل شًء شاءه سبحانه"

ٌمول: إن هذا الذي فعل ما ترون، لمحً الموتى فً اآلخرة، فبل تكذبوا  لال مماتل:" 
 .(٘)بالبعث، ٌعنً: كفار مكة"

ثم نبه بذلن على إحٌاء األجساد بعد موتها وتفرلها وتمزلها ، فمال : }  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ات "إِنه َذِلَن لَُمْحًٌِ اْلَمْوتَى {، أي : إن الذي فعل ذلن لمادر على إحٌاء األمو

ٍء لَِدٌٌر{ ]الروم :   ًْ [، أي:" وهو على كل شًء لدٌر ال ٓ٘لوله تعالى:}َوُهَو َعلَى ُكّلِ َش
 .(2)ٌعجزه شًء"

 .(1)من البعث وؼٌره" لال مماتل:" 
 

 المرآن
ا لََظلُّوا ِمْن بَْعِدِه ٌَْكفُُروَن )  [ٔ٘ ({ ]الروم :ٔ٘}َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِرًٌحا فََرأَْوهُ ُمْصفَرًّ

 التفسٌر: 
ولبن أرسلنا على زروعهم ونباتهم رًٌحا مفسدة، فرأوا نباتهم لد فسد بتلن الرٌح، فصار من بعد 

 خضرته مصفًرا، لمكثوا من بعد رإٌتهم له ٌكفرون باهلل وٌجحدون نعمه.
ونباتهم [، أي:" ولبن أرسلنا على زروعهم ٔ٘لوله تعالى:}َولَبِْن أَْرَسْلنَا ِرًٌحا{ ]الروم :  

 .(5)رًٌحا مفسدة"

                                                           

 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٖٕٕٖٗ/ٙابن كثٌر:  تفسٌر (ٙ)
 .5ٓٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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ولبن أرسلنا رٌحا مفسدة ما أنبته الؽٌث الذي أنزلناه من  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)السماء"
ٌمول } َولَبِْن أَْرَسْلنَا ِرًٌحا { ٌابسة على الزرع الذي زرعوه ، ونبت  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)وشب واستوى على سوله "
ا{ ]الروم : لوله تعالى:}فََرأَْوهُ   [، أي:" فرأوا نباتهم لد فسد بتلن الرٌح، فصار ُٔ٘مْصفَرًّ

 .(ٖ)من بعد خضرته مصفًرا"
فرأى هإالء الذٌن أصابهم هللا بذلن الؽٌث الذي حٌٌت به  لال الطبري: ٌمول:" 

أرضوهم، وأعشبت ونبتت به زروعهم، ما أنبتته أرضوهم بذلن الؽٌث من الزرع مصفرا، لد 
 .(ٗ)رٌح التً أرسلناها، فصار من بعد خضرته مصفرا"فسد بتلن ال

 .(٘)أي : لد اصفر وشرع فً الفساد " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" لمكثوا من بعد رإٌتهم له ٔ٘لوله تعالى:}لََظلُّوا ِمْن بَْعِدِه ٌَْكفُُروَن{ ]الروم :  

 .(ٙ)ٌكفرون باهلل وٌجحدون نعمه"
 .(2)لظلوا من بعد استبشارهم، وفرحتهم به ٌكفرون بربهم" لال الطبري: ٌمول:" 
أي : بعد هذا الحال ٌكفرون ، أي : ٌجحدون ما تمدم إلٌهم من النعم ،  لال ابن كثٌر:" 

اِرُعوَن. لَْو نََشاُء لََجعَْلنَاهُ ُحطَ  ٌْتُْم َما تَْحُرثُوَن أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزه اًما فََظْلتُْم كما لال : } أَفََرأَ
 .(1)["2ٙ - ْٖٙحُروُموَن { ]الوالعة : تَفَكهُهوَن. إِنها لَُمْؽَرُموَن بَْل نَْحُن مَ 

لال عبد هللا بن عمرو: "الرٌاح ثمانٌة ، أربعة منها رحمة ، وأربعة عذاب ، فؤما  
الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسبلت والذارٌات. وأما العذاب فالعمٌم والصرصر ، وهما 

ه وتعالى حركه بحركة فً البر ، والعاصؾ والماصؾ ، وهما فً البحر ]فإذا شاء سبحان
الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بٌن ٌدي رْحمته ، واللًحا للسحاب تلمحه بحمله الماء ، كما 
ٌلمح الذكر األنثى بالحمل ، وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عمًٌما ، وأودعه عذابًا ألًٌما ، 

سًدا لما ٌمر علٌه ، والرٌاح وجعله نممة على من ٌشاء من عباده ، فٌجعله صرصًرا وعاتًٌا ومف
مختلفة فً مهابها : صبا ودبور ، وجنوب ، وشمال ، وفً منفعتها وتؤثٌرها أعظم اختبلؾ ، 
فرٌح لٌنة رطبة تؽذي النبات وأبدان الحٌوان ، وأخرى تجففه ، وأخرى تهلكه وتعطبه ، وأخرى 

 .(5)تسٌره وتصلبه ، وأخرى توهنه وتضعفه"
ٌعنً  -لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "الرٌح مسخرة من الثانٌة وعن عبد هللا بن عمرو  

فلما أراد هللا أن ٌهلن عاًدا ، أمر خازن الرٌح أن ٌرسل علٌهم رًٌحا تهلن عاًدا  -األرض الثانٌة 
، فمال : ٌا رب ، أرسل علٌهم من الرٌح لدر منخر الثور. لال له الجبار تبارن وتعالى : ال إذًا 

كفؤ األرض وما علٌها ، ولكن أرسل علٌهم بمدر خاتم" ، فهً التً لال هللا فً كتابه : } َما تَذَُر ت
ِمٌِم {]الذراٌات :  ٌِْه إاِل َجعَلَتْهُ َكالره ٍء أَتَْت َعلَ ًْ   .(ٓٔ)["ِٕٗمْن َش

لال ابن كثٌر:" هذا حدٌث ؼرٌب ، ورفعه منكر. واألظهر أنه من كبلم عبد هللا بن  
 .(ٔٔ)رضً هللا عنه"عمرو ، 
 

                                                           

 .ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٕٕٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٕٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٕٕٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٕٖ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٖٗ-ٖٕٖ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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 المرآن
مَّ الدَُّعاَء إَِذا َولَّْوا ُمْدبِِرٌَن )  [ٕ٘({ ]الروم : ٕ٘}فَِإنََّن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى َواَل تُْسِمُع الصُّ

 التفسٌر: 
ال تسمع من مات للبه، أو سده أذنه عن سماع الحك، فبل تجزع وال تحزن  -أٌها الرسول-فإنن 

المشركٌن بن، فإنهم كالصم والموتى ال ٌسمعون، وال ٌشعرون ولو كانوا  على عدم إٌمان هإالء
 حاضرٌن، فكٌؾ إذا كانوا ؼاببٌن عنن مدبرٌن؟

فإِنن ٌا دمحم ال تُسمع األموات  [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}فَإِنهَن اَل تُْسِمُع اْلَمْوتَى{ ]الروم :  
 .(ٔ)"فً أجداثها

إنن{ ٌا دمحم، }ال تسمع الموتى{ ٌمول: ال تجعل لهم ٌمول تعالى ذكره: }ف لال الطبري: " 
أسماعا ٌفهمون بها عنن ما تمول لهم، وإنما هذا مثل معناه: فإنن ال تمدر أن تفهم هإالء 
المشركٌن، الذٌن لد ختم هللا على أسماعهم، فسلبهم فهم ما ٌتلى علٌهم من مواعظ تنزٌله، كما ال 

 .(ٕ)هللا أسماعهم، بؤن تجعل لهم أسماعا" تمدر أن تفهم الموتى الذٌن لد سلبهم
شبه الكفار باألموات، ٌمول: فكما ال ٌسمع المٌت النداء فكذلن الكفار ال  لال مماتل:" 

 .(ٖ)ٌسمعون اإلٌمان وال ٌفمهون"
 .(ٗ)أي: موتى الملوب أو هإالء فً حكم الموتى فبل تطمع أن ٌمبلوا منن" لال النسفً:" 
[ ، 2ٔٔ/1ٔهذا مثل ضربه هللا للكفار كما لال: }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمً{ ]البمرة :  لال الزجاج:" 

فجعلهم فً تركهم العمل بما ٌسمعون ووعً ما ٌبصرون بمنزلة الموتى، ألن ما بٌن من لدرته 
 .(٘)وصنعته التً ال ٌمدر على مثلها المخلولون دلٌل على وحدانٌته"

هذا مثل ضربه هللا للكافر، فكما ال ٌسمع المٌت الدعاء، كذلن ال ٌسمع  لال لتادة:" 
 .(ٙ)الكافر"

مه الدَُّعاَء إَِذا َولهْوا ُمْدبِِرٌَن{ ]الروم :   وال تبلػ  [، أي:"ٕ٘لوله تعالى:}َواَل تُْسِمُع الصُّ
 .(2)"كبلمن الذٌن فَمدوا المدرة على السمع، وهم مع ذلن مدبرون عنن

الدعاء، إذا هم -ٌمول: وكما ال تمدر أن تسمع الصم الذٌن لد سلبوا السمع  الطبري: "لال  
ولوا عنن مدبرٌن، كذلن ال تمدر أن توفك هإالء الذٌن لد سلبهم هللا فهم آٌات كتابه، لسماع ذلن 

 .(1)وفهمه"
كافر ال ٌمول: إن األصم إذا ولى مدبرا ثم نادٌته ال ٌسمع الدعاء، فكذلن ال لال مماتل:" 

 .(5)ٌسمع اإلٌمان إذا دعى"
ٌمول: لو أن أصم ولى مدبرا ثم نادٌته لم ٌسمع، كذلن الكافر ال ٌسمع، وال  لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)ٌنتفع بما ٌسمع"
 فإن للت: األصم ال ٌسمع ممببل أو مدبرا، فما فابدة هذا التخصٌص؟ لال النسفً:" 

 .(ٔٔ)فإذا ولى ال ٌسمع وال ٌفهم باإلشارة"للت: هو إذا كان ممببل ٌفهم بالرمز واالشارة 
لال البٌضاوي:" }إذا ولوا مدبرٌن{ لٌد الحكم به لٌكون أشد استحالة، فإن األصم الممبل 

 .(ٔ)وإن لم ٌسمع الكبلم ٌفطن منه بواسطة الحركات شٌبا"
                                                           

 .2ٙ/1:اإلسبلمٌة باألزهربإشراؾ مجمع البحوث التفسٌر الوسٌط  (ٔ)
 2ٔٔ-ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .2ٓٙ/ٕتفسٌر النسفً:  (ٗ)
 .5ٓٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٙ/1:بإشراؾ مجمع البحوث اإلسبلمٌة باألزهرالتفسٌر الوسٌط  (2)
 2ٔٔ-ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٓٙ/ٕتفسٌر النسفً:  (ٔٔ)
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هل وجدتم »عن ابن عمر رضً هللا عنهما لال: "ولؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص علً للٌب بدر فمال:  
فذكر لعابشة رضً هللا عنها فمالت: «. إنهم اآلن ٌسمعوا ما ألول»ثم لال: « ما وعد ربكم حما؟

إنما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: إنهم اآلن لٌعلمون أن الذي كنت ألول لهم هو الحك، ثم لرأت: }فإنن ال تسمع 
 .(ٕ)الموتى{، حتى لرأت اآلٌة"

 .(ٖ) له حتى سمعوا ممالته تمرٌعًا وتوبًٌخا ونممة"ولال لتادة : أحٌاهم هللا 
والصحٌح عند العلماء رواٌة ابن عمر ، لما لها من الشواهد على  لال ابن كثٌر:" 

صحتها من وجوه كثٌرة ، من أشهر ذلن ما رواه ابن عبد البر مصحًحا له، عن ابن عباس 
ما من أحد ٌمر بمبر أخٌه المسلم ، كان ٌعرفه فً الدنٌا ، فٌسلم علٌه ، إال رد هللا »مرفوًعا : 

 .(٘)"(ٗ)«سبلمعلٌه روحه ، حتى ٌرد علٌه ال
وثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أن المٌت ٌسمع لرع نعال المشٌعٌن له ، إذا انصرفوا  ثم لال ابن كثٌر:" 

عنه ، ولد شرع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألمته إذا سلموا على أهل المبور أن ٌسلموا علٌهم سبلم من ٌخاطبونه 
، وهذا خطاب لمن ٌسمع وٌعمل ، ولوال هذا فٌمول المسلم : السبلم علٌكم دار لوم مإمنٌن 

الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ، والسلؾ مجمعون على هذا ، ولد تواترت 
 اآلثار عنهم بؤن المٌت ٌعرؾ بزٌارة الحً له وٌستبشر.

: "لالت : لال رسول -رضً هللا عنها-فروى ابن أبً الدنٌا فً كتاب المبور عن عابشة
 .(ٙ): ما من رجل ٌزور لبر أخٌه وٌجلس عنده ، إال استؤنس به ورد علٌه حتى ٌموم"هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عن حسن المصاب، لال : "كنت أؼدو مع دمحم بن واسع فً كل ؼداة سبت حتى نؤتً 
أهل الجبان ، فنمؾ على المبور فنسلم علٌهم ، وندعو لهم ثم ننصرؾ ، فملت ذات ٌوم : لو 

ٌوم االثنٌن ؟ لال : بلؽنً أن الموتى ٌعلمون بزوارهم ٌوم الجمعة وٌوًما لبلها  صٌرت هذا الٌوم
وٌوًما بعدها. لال : ثنا دمحم ، ثنا عبد العزٌز بن أبان لال : ثنا سفٌان الثوري لال : بلؽنً عن 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٔ)
 .5ٖٗٓ/5(:ص2٘ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)

( : ٕٔٔلال اإلمام الزركشً رحمه هللا فً كتابه "اإلجابة إلٌراد ما استدركته عابشة على الصحابة" ص )
"أخرج البخاري عن ابن عمر لال : ولؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على للٌب بدر فمال : "هل وجدتم ما وعد ربكم حما" ثم لال 
: "إنهم اآلن ٌسمعون ما ألول" ، فذكر لعابشة فمالت : إنما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إنهم لٌعلمون اآلن أن ما كنت ألول 

فً الروض : "وعابشة لم تحضر ، وؼٌرها ممن حضر أحفظ للفظه ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد لالوا له : لهم حك". لال السهٌلً 
ٌا رسول هللا ، أتخاطب لوما لد جٌفوا أو أجٌفوا ؟ فمال : "ما أنتم بؤسمع لما ألول منهم" ، وإذا جاز أن ٌكونوا 

هم ، إذا للنا : إن الروح تعاد إلى الجسد أو إلى فً تلن الحال عالمٌن ، جاز أن ٌكونوا سامعٌن ، إما بآذان رإوس
بعضه عند المسؤلة. وهو لول جمهور أهل السنة ، وإما بؤذن الملب أو الروح على مذهب َمْن ٌمول بتوجه 
السإال إلى الروح من ؼٌر رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه. لال : ولد روي أن عابشة احتجت بموله تعالى : 

المبور{ وهذه اآلٌة كموله : }أفؤنت تسمع الصم أو تهدي العمً{، أي : إن هللا هو الذي  }وما أنت بمسمع من فً
ٌهدي وٌوفك وٌدخل الموعظة إلى آذان الملوب ال أنت ، وجعل الكفار أمواتًا وصًما على جهة التشبٌه باألموات 

لوجهٌن : أحدهما : أنها إنما نزلت  وبالصم ، فاهلل هو الذي ٌسمعهم على الحمٌمة إذا شاء ، فبل تعلك لها فً اآلٌة
فً دعاء الكفار إلى اإلٌمان ، الثانً : أنه إنما نفى عن نبٌه أن ٌكون هو المسمع لهم ، وصدق هللا ، فإنه ال 

 ٌسمعهم إذا شاء إال هو".
 .ٕٖٗ/ ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
ً ، عن عطاء ، عن عبٌد بن عمٌر ، عن االستذكار البن عبد البر من طرٌك بشر بن بكٌر ، عن األوزاع(ٗ)

ابن عباس ، مرفوعا. ولفظه : "ما من أحد مر بمبر أخٌه المإمن كان ٌعرفه فً الدنٌا فسلم علٌه إال عرفه ورد 
 .علٌه السبلم"

 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
و " تخرٌج اإلحٌاء "  (،ٕٖ٘/ٙكما فً " تفسٌر ابن كثٌر " ) -أخرجه ابن أبً الدنٌا فً " كتاب المبور " (ٙ)
" وفٌه عبد هللا بن سمعان ولم ألؾ على حاله "، لاله الحافظ العرالً  -( 2٘ٔ/ ٕ(، و " الحاوي " )5ٔٗ/ ٗ)

 رحمه هللا تعالى.
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الضحان أنه لال : من زار لبًرا ٌوم السبت لبل طلوع الشمس علم المٌت بزٌارته ، فمٌل له : 
 .(ٔ)ؾ ذلن ؟ لال : لمكان ٌوم الجمعة"وكٌ

وروى ابن أبً الدنٌا بإسناده عن رجل من آل عاصم الَجْحَدِري لال : "رأٌت عاصًما  
الجحدري فً منامً بعد موته بسنتٌن، فملت : ألٌس لد مّت ؟ لال : بلى ، للت : فؤٌن أنت ؟ لال 

حابً نجتمع كل لٌلة جمعة فً روضة من رٌاض الجنة ، أنا ونفر من أص -وهللا  -: أنا 
وصبٌحتها إلى بكر بن عبد هللا المزنً ، فنتلمى أخباركم. لال : للت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ 
لال: هٌهات! لد بلٌت األجسام ، وإنما تتبللى األرواح ، لال : للت : فهل تعلمون بزٌارتنا إٌاكم 

ت إلى طلوع الشمس ، لال : للت : ؟ لال : نعلم بها عشٌة الجمعة وٌوم الجمعة كله وٌوم السب
 .(ٕ)فكٌؾ ذلن دون األٌام كلها ؟ لال : لفضل ٌوم الجمعة وعظمته"

ؾ ٌؽدو ، فإذا كان ٌوم الجمعة أدلج. لال : وسمعت   هاح ٌمول :" كان ُمَطره وعن أبً التٌه
ر ٌموم وهو على أبا التٌاح ٌمول : بلؽنا أنه كان ٌنزل بؽوطة ، فؤلبل لٌلة حتى إذا كان عند المماب

فرسه ، فرأى أهل المبور كل صاحب لبر جالًسا على لبره ، فمالوا : هذا مطرؾ ٌؤتً الجمعة 
وٌصلون عندكم ٌوم الجمعة ؟ لالوا : نعم ، ونعلم ما ٌمول فٌه الطٌر. للت : وما ٌمولون ؟ لال : 

  .(ٖ)ٌمولون سبلم علٌكم"
علٌه جزًعا شدًٌدا ، فكنت آتً لبره فً عن سفٌان بن عٌٌنة لال : "لما مات أبً جزعت 

كل ٌوم ، ثم لصرت عن ذلن ما شاء هللا ، ثم إنً أتٌته ٌوًما ، فبٌنا أنا جالس عند المبر ؼلبتنً 
عٌناي فنمت ، فرأٌت كؤن لبر أبً لد انفرج ، وكؤنه لاعد فً لبره متوشح أكفانه ، علٌه ِسْحنَة 

ل : ٌا بنً ، ما أبطؤ بن عنً ؟ للت : وإنن لتعلم الموتى ، لال : فكؤنً بكٌت لما رأٌته. لا
بمجٌبً ؟ لال : ما جبت مرة إال علمتها ، ولد كنت تؤتٌنً فؤسر بن وٌسر من حولً بدعابن ، 

 .(ٗ)لال : فكنت آتٌه بعد ذلن كثًٌرا"
ٌْد الطُّفَاوي لال : "وكانت أمه من العابدات ، وكان ٌمال لها : راهبة ، عن  عثمان بن ُسَو

: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فمالت : ٌا ذخري وذخٌرتً من علٌه اعتمادي فً  لال
حٌاتً وبعد موتً ، ال تخذلنً عند الموت وال توحشنً. لال : فماتت. فكنت آتٌها فً كل جمعة 
فؤدعو لها وأستؽفر لها وألهل المبور ، فرأٌتها ذات ٌوم فً منامً ، فملت لها : ٌا أمً ، كٌؾ 

؟ لالت : أي : بنً ، إن للموت لكربة شدٌدة ، وإنً بحمد هللا لفً برزخ محمود ٌفرش فٌه أنت 
الرٌحان ، ونتوسد السندس واإلستبرق إلى ٌوم النشور ، فملت لها : ألن حاجة ؟ لالت : نعم ، 
 للت : وما هً ؟ لالت : ال تدع ما كنت تصنع من زٌاراتنا والدعاء لنا ، فإنً ألبشر بمجٌبن ٌوم
الجمعة إذا ألبلت من أهلن ، ٌمال لً : ٌا راهبة ، هذا ابنن ، لد ألبل ، فؤسر وٌسر بذلن َمْن 

 .(٘)حولً من األموات"
بشر بن منصور لال : "لما كان زمن الطاعون كان رجل ٌختلؾ إلى الجبان ، فٌشهد 

ورحم ؼربتكم ، الصبلة على الجنابز ، فإذا أمسى ولؾ على الممابر فمال : آنس هللا وحشتكم ، 
وتجاوز عن مسٌبكم ، ولبل حسناتكم ، ال ٌزٌد على هإالء الكلمات ، لال : فؤمسٌت ذات لٌلة 
وانصرفت إلى أهلً ولم آت الممابر فؤدعو كما كنت أدعو ، لال : فبٌنا أنا نابم إذا بخلك لد 

حاجتكم ؟ لالوا : جاءونً ، فملت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ لالوا : نحن أهل الممابر ، للت : ما 
إنن عودتنا منن هدٌة عند انصرافن إلى أهلن ، للت : وما هً ؟ لالوا : الدعوات التً كنت 

 .(ٙ)تدعو بها ، لال : للت فإنً أعود لذلن ، لال : فما تركتها بعد"
 

                                                           

 .ٕٖ٘/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٖ٘-ٕٖٙ/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٖ٘/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
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 المرآن
({ ]الروم ٌُْٖ٘إِمُن بِآٌَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن )}َوَما أَْنَت بَِهاِد اْلعُْمًِ َعْن َضاَللَتِِهْم إِْن تُْسِمُع إِالَّ َمْن 

 :ٖ٘] 
 التفسٌر: 
بمرشد َمن أعماه هللا عن طرٌك الهدى، ما تُسمع سماع انتفاع إال َمن  -أٌها الرسول-وما أنت 

 ٌإمن بآٌاتنا، فهم خاضعون ممتثلون ألمر هللا.
أٌها -[، أي:" وما أنت َٖ٘ضبَللَتِِهْم{ ]الروم : لوله تعالى:}َوَما أَْنَت بَِهاِد اْلعُْمًِ َعْن  
 .(ٔ)بمرشد َمن أعماه هللا عن طرٌك الهدى" -الرسول
وما أنت ٌا دمحم بمسدد من أعماه هللا عن االستمامة، ومحجة الحك،  لال الطبري: ٌمول:" 

إلى  فلم ٌوفمه إلصابة الرشد، فصارفه عن ضبللته التً هو علٌها، وركوبه الجابر من الطرق
سبٌل الرشاد، ٌمول: لٌس ذلن بٌدن وال إلٌن، وال ٌمدر على ذلن أحد ؼٌري؛ ألنً المادر على 

 .(ٕ)كل شًء"
 .(ٖ)ٌمول: عموا عن اإلٌمان عن ضبللتهم، ٌعنً: كفرهم الذي هم علٌه" لال مماتل:" 
 .(ٗ)عن ٌحٌى بن ٌعمر، لوله: }وما أنت بهادي العمً عن ضبللتهم{، أي: ما تفعل ذلن" 

 .(ٗ)ذلن"
 .(٘)لال البٌضاوي:" سماهم عمٌا لفمدهم الممصود الحمٌمً من األبصار أو لعمى للوبهم"

 .(٘)للوبهم"
 .(ٙ)«تهدي العمً»ولرأ حمزة وحده: 

[، أي:" ما تُسمع ٖ٘لوله تعالى:}إِْن تُْسِمُع إاِله َمْن ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا فَُهْم ُمْسِلُموَن{ ]الروم :  
 .(2)فهم خاضعون ممتثلون ألمر هللا" سماع انتفاع إال َمن ٌإمن بآٌاتنا،

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: ما تسمع السماع الذي ٌنتفع به سامعه فٌعمله، إال  لال الطبري: " 
من ٌإمن بآٌاتنا، ألن الذي ٌإمن بآٌاتنا إذا سمع كتاب هللا تدبره وفهمه وعمله، وعمل بما فٌه، 

ع السماع النافع، فهم خاضعون هلل بطاعته، وانتهى إلى حدود هللا الذي حد فٌه، فهو الذي ٌسم
 .(1)متذللون لمواعظ كتابه"

 .(5)أي: ما تسمع إال من كان لاببل ؼٌر معاند" لال النحاس:" 
أي : خاضعون مستجٌبون مطٌعون ، فؤولبن هم الذٌن ٌستمعون الحك  لال ابن كثٌر:" 

وٌتبعونه ، وهذا حال المإمنٌن ، واألول َمثَُل الكافرٌن ، كما لال تعالى: }إِنهَما ٌَْستَِجٌُب الهِذٌَن 
ٌِْه ٌُْرَجعُوَن { ]األنعام :  ُ ثُمه إِلَ  .(ٓٔ)["ٌَْٖٙسَمعُوَن َواْلَمْوتَى ٌَْبعَثُُهُم َّللاه

أي: ما ٌسمع إال من ٌإمن بآٌاتنا، وجعل اإلسماع ههنا إسماعا إذا لبل  لال الزجاج:" 
 .(ٔٔ)وعمل بما سمع، وإذا لم ٌمبل بمنزلة ما لم ٌسمع ولم ٌبصر"

لال البٌضاوي:" فإن إٌمانهم ٌدعوهم إلى تلمً اللفظ وتدبر المعنى، وٌجوز أن ٌراد 
 .(ٕٔ)لما تؤمرهم به"بالمإمن المشارؾ لئلٌمان. فهم مسلمون 

                                                           

 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 2ٔٔ-ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٓٗ-5ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٕٕٔ/5(:ص1ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٗي: تفسٌر البٌضاو (٘)
 .ٕٓٔ/ٗانظر: تفسٌر البٌضاوي:  (ٙ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 2ٔٔ-ٙٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٕٔ/٘معانً المرآن:  (5)
 .ٕٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٕٔ)
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 .(ٔ)عن ابن عباس، لوله: "}مسلمون{، ٌمول: موحدون" 
 .(ٕ)زهٌر بن دمحم، لوله: "}مسلمون{، ٌمول: مخلصٌن"عن  

 [:ٖ٘-1ٗفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر األدلة والحجج العملٌة. -ٔ
 المدرة والعلم اإللهً. بٌان كٌفٌة إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر -ٕ
بٌان حال الكافر فً أٌام الرخاء وأٌام الشدة فهو فً الشدة ٌمنط وفً الرخاء ٌكفر، وذلن  -ٖ

 لفساد للبه بالجهل باهلل تعالى وآٌاته.
 االستدالل بالمحسوس الحاضر على المحسوس الؽٌبً. -ٗ
المإمنٌن أحٌاء ألنهم ٌسمعون بٌان أن الكفار أموات، ولذا هم ال ٌسمعون وال ٌبصرون وأن  -٘

 وٌبصرون، إذ الحٌاة لها آثارها فً الجسم الحً والموت كذلن.
 

 المرآن
ٍة َضْعفًا َوشَ  ةً ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد لُوَّ ُ الَِّذي َخلَمَُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍف لُوَّ ٌْبَةً ٌَْخلُُك }َّللاَّ

 [ٗ٘({ ]الروم : ٗ٘عَِلٌُم اْلمَِدٌُر )َما ٌََشاُء َوُهَو الْ 
 التفسٌر: 

هللا تعالى هو الذي خلمكم من ماء ضعٌؾ مهٌن، وهو النطفة، ثم جعل من بعد ضعؾ الطفولة 
لوة الرجولة، ثم جعل من بعد هذه الموة ضعؾ الكبر والهرم، ٌخلك هللا ما ٌشاء من الضعؾ 

 والموة، وهو العلٌم بخلمه، المادر على كل شًء.
ُ الهِذي َخلَمَُكْم ِمْن َضْعٍؾ{ ]الروم :   [، أي:" هللا تعالى هو الذي خلمكم ٗ٘لوله تعالى:}َّللاه

 .(ٖ)من ماء ضعٌؾ مهٌن، وهو النطفة"
ٌمول تعالى ذكره لهإالء المكذبٌن بالبعث من مشركً لرٌش، محتجا  لال الطبري:" 

علٌهم بؤنه المادر على ذلن، وعلى ما ٌشاء: }هللا الذي خلمكم{ أٌها الناس من نطفة وماء مهٌن، 
 .(ٗ)فؤنشؤكم بشرا سوٌا"

 .(٘)عن لتادة، لوله: "}الذي خلمكم من ضعؾ{، أي: من نطفة" 
 .(ٙ)، بضم الضاد«ُضْعؾٍ »ولرئ: 
ةً{ ]الروم :   [، أي:" ثم جعل من بعد ضعؾ ٗ٘لوله تعالى:}ثُمه َجعََل ِمْن بَْعِد َضْعٍؾ لُوه

 .(2)الطفولة لوة الرجولة"
ٌمول: ثم جعل لكم لوة على التصرؾ، من بعد خلمه إٌاكم من ضعؾ،  لال الطبري:" 

 .(1)ومن بعد ضعفكم بالصؽر والطفولة"
ٌْبَةً{ ]الروم : لوله تعالى:}ثُمه َجعََل   ةٍ َضْعفًا َوَش [، أي:" ثم جعل من بعد ِٗ٘مْن بَْعِد لُوه

 .(5)هذه الموة ضعؾ الكبر والهرم"
ٌمول: ثم أحدث لكم الضعؾ، بالهرم والكبر عما كنتم علٌه ألوٌاء فً  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)شبابكم، وشٌبة"

                                                           

 .ٕٕٔٓ/5(:ص1ٖ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕٔٓ/5(:ص1ٗ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .5ٔٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٙ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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ضعفا{ الهرم }وشٌبة{: عن لتادة:" }ثم جعل من بعد ضعؾ لوة ثم جعل من بعد لوة  
 .(ٔ)الشمط"

[، أي:" ٌخلك هللا ما ٌشاء من الضعؾ ٗ٘لوله تعالى:}ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء{ ]الروم :  
 .(ٕ)والموة"

 .(ٖ)ٌخلك ما ٌشاء من ضعؾ ولوة وشباب وشٌب" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)أي : ٌفعل ما ٌشاء وٌتصرؾ فً عبٌده بما ٌرٌد" لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" وهو العلٌم بخلمه، المادر على كل ٗ٘تعالى:}َوُهَو اْلعَِلٌُم اْلمَِدٌُر{ ]الروم : لوله  

 .(٘)شًء"
}وهو العلٌم{ بتدبٌر خلمه، }المدٌر{ على ما ٌشاء، ال ٌمتنع علٌه  لال الطبري: ٌمول:" 

وا أن الذي شًء أراده، فكما فعل هذه األشٌاء، فكذلن ٌمٌت خلمه وٌحٌٌهم إذا شاء. ٌمول: واعلم
 .(ٙ)فعل هذه األفعال بمدرته ٌحًٌ الموتى إذا شاء"

 
 المرآن

ٌَْر َساَعٍة َكَذِلَن َكانُوا ٌُْإفَُكوَن ) ({ ]الروم : ٘٘}َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌُْمِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغ
٘٘] 

 التفسٌر: 
المشركون ما مكثوا فً الدنٌا ؼٌر فترة وٌوم تجًء المٌامة وٌبعث هللا الخلك من لبورهم ٌمسم 

لصٌرة من الزمن، كذبوا فً لسمهم، كما كانوا ٌكذبون فً الدنٌا، وٌنكرون الحك الذي جاءت 
 به الرسل.
ٌَْر َساَعٍة{ ]الروم :   [، أي:" ٘٘لوله تعالى:}َوٌَْوَم تَمُوُم السهاَعةُ ٌُْمِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َؼ

ٌامة وٌُبعث الناس للحساب ٌحلؾ الكافرون المجرمون بؤنهم ما مكثوا فً الدنٌا وٌوم تموم الم
 .(2)"ؼٌر ساعة

وٌوم تجًء ساعة البعث، فٌبعث الخلك من لبورهم، ٌمسم  لال الطبري: ٌمول:" 
بؤنهم لم ٌلبثوا فً  -وهم الذٌن كانوا ٌكفرون باهلل فً الدنٌا، وٌكتسبون فٌها اآلثام-المجرمون

 .(1)لبورهم ؼٌر ساعة واحدة"
ٌخبر تعالى عن جهل الكفار فً الدنٌا واآلخرة ، ففً الدنٌا فعلوا ما  لال ابن كثٌر:" 
ن عبادة األوثان ، وفً اآلخرة ٌكون منهم جهل عظٌم أٌضا ، فمنه إلسامهم باهلل أنهم ما فعلوا م

 .(5)لبثوا فً الدنٌا إال ساعة واحدة ، وممصودهم هم بذلن عدم لٌام الحجة علٌهم"
 .(ٓٔ)ٌعنون: فً الدنٌا، استمل الموم أجل الدنٌا لما عاٌنوا اآلخرة" لال لتادة:" 
}الساعة{: المٌامة، سمٌت بذلن ألنها تموم فً آخر ساعة من ساعات  لال الزمخشري:" 

لمن تستعجله، وجرت علما لها كالنجم « فً ساعة»الدنٌا، أو ألنها تمع بؽتة وبدٌهة، كما تمول: 
للثرٌا، والكوكب للزهرة. وأرادوا: لبثهم فً الدنٌا، أو فً المبور، أو فٌما بٌن فناء الدنٌا إلى 

لالوا: ال نعلم أهى  (ٔٔ)«ما بٌن فناء الدنٌا إلى ولت البعث أربعون»دٌث: البعث. وفً الح
                                                           

 .1ٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (2)
 .1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .5ٖٗٓ/5(:ص2٘ٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
أربعون لالوا: ٌا أبا هرٌرة أربعون « ما بٌن النفختٌن»لم أجده. وفً الصحٌحٌن عن أبى هرٌرة مرفوعا (ٔٔ)
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أربعون سنة أم أربعون ألؾ سنة؟ وذلن ولت ٌفنون فٌه وٌنمطع عذابهم، وإنما ٌمدرون ولت 
 .(ٔ)لبثهم بذلن على وجه استمصارهم له. أو ٌنسون أو ٌكذبون أو ٌخمنون"

[، أي:" كذبوا فً لسمهم، كما كانوا َ٘٘ن{ ]الروم : لوله تعالى:}َكَذِلَن َكانُوا ٌُْإفَُكو 
 .(ٕ)ٌكذبون فً الدنٌا، وٌنكرون الحك الذي جاءت به الرسل"

ٌمول: "كذلن فً الدنٌا كذبوا فً لٌلهم ولسمهم: ما لبثنا ؼٌر ساعة، كما لال الطبري:  
 .(ٖ)كانوا فً الدنٌا ٌكذبون وٌحلفون على الكذب وهم ٌعلمون"

أى: مثل ذلن الصرؾ كانوا ٌصرفون عن الصدق والتحمٌك فً  الزمخشري:"لال  
الدنٌا، وهكذا كانوا ٌبنون أمرهم على خبلؾ الحك. أو مثل ذلن اإلفن كانوا ٌإفكون فً 

 .(ٗ)االؼترار بما تبٌن لهم اآلن أنه ما كان إال ساعة"
 .(٘)كذلن كانوا ٌكذبون فً الدنٌا" لال لتادة:" 
 

 المرآن
ِ إِلَى ٌَْوِم اْلبَْعِث فََهذَا ٌَْوُم اْلبَعْ  }َولَالَ  ٌَماَن لَمَْد لَبِثْتُْم فًِ ِكتَاِب َّللاَّ ِث َولَِكنَُّكْم الَِّذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ

 [ٙ٘({ ]الروم : ُٙ٘كْنتُْم اَل تَْعلَُموَن )
 التفسٌر: 

واألنبٌاء والمإمنٌن: لمد مكثتم فٌما كتب هللا مما ولال الذٌن أوتوا العلم واإلٌمان باهلل من المبلبكة 
سبك فً علمه من ٌوم ُخلمتم إلى أن بُعثتم، فهذا ٌوم البعث، ولكنكم كنتم ال تعلمون، فؤنكرتموه 

 فً الدنٌا، وكذهبتم به.
ٌَماَن لَمَْد لَبِثْتُْم فًِ ِكتَاِب   ِ إِلَى ٌَْوِم اْلبَْعِث{ لوله تعالى:}َولَاَل الهِذٌَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواإْلِ َّللاه

[، أي:" ولال الذٌن أوتوا العلم واإلٌمان باهلل من المبلبكة واألنبٌاء والمإمنٌن: لمد ٙ٘]الروم : 
 .(ٙ)مكثتم فٌما كتب هللا مما سبك فً علمه من ٌوم ُخلمتم إلى أن بُعثتم"

كما ألاموا علٌهم حجة أي : فٌرد علٌهم المإمنون العلماء فً اآلخرة ،  لال ابن كثٌر:" 
ِ { أي : فً  هللا فً الدنٌا ، فٌمولون لهم حٌن ٌحلفون ما لبثوا ؼٌر ساعة : } لَمَْد لَبِثْتُْم فًِ ِكتَاِب َّللاه

 .(2)كتاب األعمال ، } إِلَى ٌَْوِم اْلبَْعِث { أي : من ٌوم خلمتم إلى أن بعثتم"
الكبلم، وتؤوٌلها: ولال  (1): هذا من ممادٌم}ولال الذٌن أوتوا العلم{، اآلٌة. لالعن لتادة:" 

 .(5)الذٌن أوتوا اإلٌمان والعلم فً كتاب هللا: لمد لبثتم إلى ٌوم البعث"
 .(ٓٔ)ولال الذٌن أوتوا العلم بكتاب هللا، واإلٌمان باهلل وكتابه" ولال ابن جرٌج:" 
 .(ٔٔ)أي: فً علم هللا المثبت فً اللوح المحفوظ" لال الزجاج:" 
لوله: }فً كتاب هللا{ ٌمول: فٌما كتب هللا مما سبك فً علمه أنكم  الطبري:"لال  
 .(ٕٔ)تلبثونه"

                                                                                                                                                                      

 .«سنة؟ لال: أبٌت، لالوا: أربعون شهرا؟ لال: أبٌت لالوا: أربعون ٌوما؟ لال: أبٌت
 .12ٗ-1ٙٗ/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٔٔ/ٕٓ تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٗ/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .5ٖٗٓ/5(:ص2٘ٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .«تفادٌهم» فً رواٌة ابن ابً حاتم (1)
 .5ٖٗٓ/5(:ص2٘ٔ1ٔ، وابن ابً حاتم)5ٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .5ٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
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لبثوا فً علم هللا فً البرزخ إلى ٌوم المٌامة، ال ٌعلم متى علم ولت  لال الربٌع بن انس:" 
 .(ٕ)" (ٔ)الساعة إال هللا، وفى ذلن أنزل هللا: }َوأََجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدهُ{

[، أي:" فهذا ٌوم ٙ٘تعالى:}فََهَذا ٌَْوُم اْلبَْعِث َولَِكنهُكْم ُكْنتُْم اَل تَْعلَُموَن{ ]الروم : لوله  
 .(ٖ)البعث، ولكنكم كنتم ال تعلمون، فؤنكرتموه فً الدنٌا، وكذهبتم به"

ٌمول: فهذا ٌوم ٌبعث الناس من لبورهم، ولكنكم كنتم ال تعلمون فً الدنٌا  لال الطبري:" 
 .(ٗ)كون، وأنكم مبعوثون من بعد الموت، فلذلن كنتم تكذبون"أنه ٌ

 
 المرآن

 [1٘({ ]الروم : 1٘}فٌََْوَمئٍِذ اَل ٌَْنفَُع الَِّذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرتُُهْم َواَل ُهْم ٌُْستَْعتَبُوَن )
 التفسٌر: 

هللا تعالى بالتوبة فٌوم المٌامة ال ٌنفع الظالمٌن ما ٌمدمونه من أعذار، وال ٌُطلب منهم إرضاء 
 والطاعة، بل ٌُعالبون بسٌباتهم ومعاصٌهم.

[، أي:" فٌوم المٌامة ال 2٘لوله تعالى:}فٌََْوَمبٍِذ اَل ٌَْنفَُع الهِذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرتُُهْم{ ]الروم :  
 .(٘)ٌنفع الظالمٌن ما ٌمدمونه من أعذار"

ٌمول: " فٌوم ٌبعثون من لبورهم }ال ٌنفع الذٌن ظلموا معذرتهم{ ٌعنً:  لال الطبري: 
 .(ٙ)المكذبٌن بالبعث فً الدنٌا }معذرتهم{، وهو لولهم: ما علمنا أنه ٌكون، وال أنا نبعث"

: ال  } فٌََْوَمبٍِذ { أي : ٌوم المٌامة ، } ال ٌَْنفَُع الهِذٌَن َظلَُموا َمْعِذَرتُُهْم { أي لال ابن كثٌر:" 
 .(2)ٌنفعهم اعتذارهم عما فعلوا "

[، أي:" وال ٌُطلب منهم إرضاء هللا تعالى 2٘لوله تعالى:}َواَل ُهْم ٌُْستَْعتَبُوَن{ ]الروم :  
 .(1)بالتوبة والطاعة، بل ٌُعالبون بسٌباتهم ومعاصٌهم"

"ٌمول: وال هإالء الظلمة ٌسترجعون ٌومبذ عما كانوا ٌكذبون به فً  لال الطبري: 
 .(5)الدنٌا"

أي : وال هم ٌرجعون إلى الدنٌا ، كما لال تعالى : } َوإِْن ٌَْستَْعتِبُوا فََما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)[ "ُٕٗهْم ِمَن اْلُمْعتَبٌَِن { ]فصلت : 

 [:2٘-ٗ٘فوابد اآلٌات:]
 والجزاء بذكر األدلة العملٌة التً ال ترد بحال. تمرٌر عمٌدة البعث -ٔ
 بٌان أطوار خلك اإلنسان من نطفة إلى شٌخوخة وهرم. -ٕ
 فضل العلم واإلٌمان وأهلهما. -ٖ
 بٌان أن معذرة الظالمٌن ال تمبل منهم، وال ٌستعتبون فٌرضون هللا تعالى فٌرضى عنهم. -ٗ
 

 المرآن
ذَا اْلمُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل َولَئِْن ِجئْتَُهْم بِآٌٍَة لٌََمُولَنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا إِْن أَْنتُْم }َولَمَْد َضَرْبنَا ِللنَّاِس فًِ هَ 

 [1٘({ ]الروم : 1٘إِالَّ ُمْبِطلُوَن )

                                                           

 .[ٕ]األنعام : (ٔ)
 .5ٖٗٓ/5(:ص2٘ٔ5ٔاخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .5ٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٓٔٗ التفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٔٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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 التفسٌر: 
ولمد بٌنها للناس فً هذا المرآن ِمن كل مثل من أجل إلامة الحجة علٌهم وإثبات وحدانٌة هللا جل 

-بؤي حجة تدل على صدلن لٌمولَنه الذٌن كفروا بن: ما أنتم  -أٌها الرسول-جبتهم  وعبل، ولبن
 إال مبطلون فٌما تجٌبوننا به من األمور. -أٌها الرسول وأتباعن

[، أي:" ولمد 1٘لوله تعالى:}َولَمَْد َضَرْبنَا ِللنهاِس فًِ َهذَا اْلمُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثٍَل{ ]الروم :  
فً هذا المرآن ِمن كل مثل من أجل إلامة الحجة علٌهم وإثبات وحدانٌة هللا جل بٌنها للناس 

 .(ٔ)وعبل"
ولمد مثلنا للناس فً هذا المرآن من كل مثل احتجاجا علٌهم،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)وتنبٌها لهم عن وحدانٌة هللا"
أي : لد بٌنا لهم الحك ، ووضحناه لهم ، وضربنا لهم فٌه األمثال لٌتبٌنوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)الحك وٌتبعوه "
أي: من كل مثل ٌدلهم على ما ٌحتاجون إلٌه، وٌنبههم على التوحٌد  لال المرطبً:" 

 .(ٗ)وصدق الرسل"
[، 1٘إِْن أَْنتُْم إاِله ُمْبِطلُوَن{ ]الروم : لوله تعالى:}َولَبِْن ِجبْتَُهْم بِآٌٍَة لٌََمُولَنه الهِذٌَن َكفَُروا  

أٌها -بؤي حجة تدل على صدلن لٌمولَنه الذٌن كفروا بن: ما أنتم  -أٌها الرسول-أي:" ولبن جبتهم 
 .(٘)إال مبطلون فٌما تجٌبوننا به من األمور" -الرسول وأتباعن

ل: بداللة على صدق ما ٌمول: "ولبن جبت ٌا دمحم هإالء الموم بآٌة، ٌمولال الطبري:  
تمول، ٌمول: لٌمولن الذٌن جحدوا رسالتن، وأنكروا نبوتن، إن أنتم أٌها المصدلون دمحما فٌما أتاكم 

 .(ٙ)به إال مبطلون فٌما تجٌبوننا به من هذه األمور"
 -ولبن جبتهم ٌا دمحم بآٌة كما سؤل كفار مكة، }لٌمولن الذٌن كفروا{ للنبً لال مماتل:" 

، كما كذبوا فً انشماق الممر حٌن -عز وجل -: ما أنت ٌا دمحم ال كذاب وما هذه اآلٌة من هللا-ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)لالوا: هذا سحر"

صا وؼٌرهما، }لٌمولن }ولبن جبتهم بآٌة{ أي: معجزة، كفلك البحر والع لال المرطبً:" 
 .(1)الذٌن كفروا إن أنتم{ ٌا معشر المإمنٌن، }إال مبطلون{، أي: تتبعون الباطل والسحر"

أي : لو رأوا أي آٌة كانت ، سواء كانت بالتراحهم أو ؼٌره ، ال ٌإمنون  لال ابن كثٌر:" 
لال هللا تعالى : } إِنه بها ، وٌعتمدون أنها سحر وباطل ، كما لالوا فً انشماق الممر ونحوه ، كما 

ٌِْهْم َكِلَمةُ َربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن. َولَْو َجاَءتُْهْم ُكلُّ آٌٍَة َحتهى ٌََرُوا اْلعََذاَب األِلٌ َم { ]ٌونس : الهِذٌَن َحمهْت َعلَ
5ٙ  ،52"](5). 
 

 المرآن
ُ َعلَى لُلُوِب الَِّذٌَن اَل ٌَْعلَُموَن   [1٘({ ]الروم : 1٘)}َكَذِلَن ٌَْطبَُع َّللاَّ

 التفسٌر: 
من عند  -أٌها الرسول-ومثل ذلن الختم ٌختم هللا على للوب الذٌن ال ٌعلمون حمٌمة ما تؤتٌهم به 

 هللا من هذه العبر واآلٌات البٌنات.

                                                           

 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٗ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .5ٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (1)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
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ٌمول: " كذلن ٌختم هللا على للوب الذٌن ال ٌعلمون حمٌمة ما تؤتٌهم به ٌا لال الطبري:  
هذه العبر والعظات، واآلٌات البٌنات، فبل ٌفمهون عن هللا حجة، وال ٌفهمون  دمحم من عند هللا من

 .(ٔ)عنه ما ٌتلو علٌهم من آي كتابه، فهم لذلن فً طؽٌانهم ٌترددون"
أي: كتم هللا على للوب الذٌن ال ٌعلمون حمٌمة ما تؤتٌهم به ٌا دمحم من عند  لال مكً:" 

 .(ٕ)هللا"
أي: كالذي طبع على للوبهم حتى ال ٌصدلون بآٌة ٌختم هللا على للوب  لال الواحدي:" 

 .(ٖ)الذٌن ال ٌعلمون توحٌد هللا، فكل من لم ٌعلم توحٌد هللا فذلن ألجل طبع هللا على للبه"
أخبر تعالى أن هذا إنما هو من طبعه وختمه على للوب الجهلة الذٌن لد  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٗ)"حتم علٌهم الكفر فً األزل
أي: كما طبع هللا على للوبهم حتى ال ٌفهموا اآلٌات عن هللا فكذلن }ٌطبع  لال المرطبً:" 

 .(٘)هللا على للوب الذٌن ال ٌعلمون{ أدلة التوحٌد"
 .(ٙ)ٌعنً: الذٌن ٌلمون هللا بشركهم" {"الهِذٌَن اَل ٌَْعلَُمونَ لال ٌحٌى: } 
 .(2)}ال ٌعلمون{ توحٌد هللا" لال البؽوي:" 
 

 المرآن
ِ َحكٌّ َواَل ٌَْستَِخفَّنََّن الَِّذٌَن اَل ٌُولِنُوَن )  [ٓٙ({ ]الروم : ٓٙ}فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

 التفسٌر: 
على ما ٌنالن ِمن أذى لومن وتكذٌبهم لن، إن ما وعدن هللا به من نصر  -أٌها الرسول-فاصبر 

نهن عن دٌ لون وتمكٌن وثواب حك ال شن فٌه، وال ٌستفزه نن الذٌن ال ٌولنون بالمٌعاد، وال ٌصّدِ
 بالبعث والجزاء.

 سبب النزول
بالعذاب أنه نازل بهم فً الدنٌا كذبوه فؤنزل  -عز وجل -فلما أخبرهم هللا لال مماتل:" 

لٌصبر فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص -:}فاصبر{ ٌا دمحم على تكذٌبهم إٌان بالعذاب، ٌعزي نبٌه -تبارن وتعالى -هللا
: عجل -ملسو هيلع هللا ىلص -}فاصبر إن وعد هللا حك{، ٌعنً: صدق بالعذاب أنه نازل بهم فً الدنٌا فمالوا للنبً

لنا العذاب فً الدنٌا إن كنت صادلا. هذا لول النضر بن الحارث المرشً من بنً عبد الدار بن 
: }وال ٌستخفنن{، ٌعنى: وال ٌستفزنن فً تعجٌل العذاب بهم الذٌن ال -تعالى -لصً، فؤنزل هللا

بدر حٌن لتلهم وضربت المبلبكة ب -عز وجل -ٌولنون بنزول العذاب علٌهم فً الدنٌا، فعذبهم هللا
وجوههم وأدبارهم وعجل هللا أرواحهم إلى النار فهم ٌعرضون علٌها كل ٌوم طرفً النهار ما 

رضً هللا  -دامت الدنٌا، فمتل هللا النضر بن الحارث ببدر وضرب عنمه علً بن أبً طالب
 .(1)عنه"

على ما ٌنالن ِمن أذى  -الرسولأٌها -[، أي:" فاصبر ٓٙلوله تعالى:}فَاْصبِْر{ ]الروم :  
 .(5)لومن وتكذٌبهم لن"

 .(ٓٔ)ٌمول: " فاصبر ٌا دمحم لما ٌنالن من أذاهم، وبلؽهم رسالة ربن"لال الطبري:  

                                                           

 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٓ2٘/5الهداٌة ؼلى بلوغ النهاٌة:  (ٕ)
 .5ٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٗ)
 .5ٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .1ٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .25ٕ/ٙتفسٌر البؽوي:  (2)
 .ٕٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)أي : اصبر على مخالفتهم وعنادهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)على عداوتهم" لال الزمخشري:أي:" 
  ِ { ]الروم : لوله تعالى:}إِنه َوْعَد َّللاه [، أي:" إن ما وعدن هللا به من نصر وتمكٌن َٓٙحكٌّ

 .(ٖ)وثواب حك ال شن فٌه"
ٌمول: " فإن وعد هللا الذي وعدن من النصر علٌهم، والظفر بهم، وتمكٌنن لال الطبري:  

 .(ٗ)وتمكٌن أصحابن وتباعن فً األرض حك"
أي: إن ما وعدن هللا من النصر على عدون حك، وإظهار دٌن اإلسبلم  لال الزجاج:" 

 .(٘)حك"
بنصرتن وإظهار دٌنن على الدٌن كله حك ال بد من إنجازه  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)والوفاء به"
فإن هللا تعالى منجز لن ما وعدن من نصره إٌان ، وجعله العالبة لن  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)ولمن اتبعن فً الدنٌا واآلخرة "
نهن عن دٌنن ٓٙلوله تعالى:}َواَل ٌَْستَِخفهنهَن الهِذٌَن اَل ٌُولِنُوَن{ ]الروم :   [، أي:" وال ٌستفزه

لون بالبعث والجزا  .(1)ء"الذٌن ال ٌولنون بالمٌعاد، وال ٌصّدِ
ٌمول: وال ٌستخفن حلمن ورأٌن هإالء المشركون باهلل الذٌن ال ٌولنون لال الطبري:  

بالمعاد وال ٌصدلون بالبعث بعد الممات، فٌثبطون عن أمر هللا والنفوذ لما كلفن من تبلٌؽهم 
 .(5)رسالته"
 .(ٓٔ)أي: ال ٌستفزنن عن دٌنن الذٌن ال ٌولنون، أي: هم ضبلل شاكون" لال الزجاج:" 
وال ٌحملنن على الخفة والملك جزعا مما ٌمولون وٌفعلون فإنهم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٔٔ)لوم شاكون ضالون ال ٌستبدع منهم ذلن"
 .(ٕٔ)وهم المشركون، ال تتابع المشركٌن إلى ما ٌدعونن إلٌه من ترن دٌنن" لال ٌحٌى:" 
أي : بل اثبت على ما بعثن هللا به ، فإنه الحك الذي ال مرٌة فٌه ، وال  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)تعدل عنه ولٌس فٌما سواه ُهَدى ٌتبع ، بل الحك كله منحصر فٌه "
ٌمال: استخؾ فبلن فبلنا إذا استجهله فحمله على اتباعه فً ؼٌه،  لال الواحدي:" 

 .(ٗٔ)والمفسرون ٌمولون: ال ٌستخفن رأٌن وعلمن"
أي: ال ٌستهجلنن؛ فإن الخفة تإدي إلى الجهل، ومعناه: ال ٌحملنن الذٌن  لال السمعانً:" 

ال ٌولنون وأتباعهم فً الؽً، فؤمره هللا تعالى بالصبر على الحك وترن أتباعهم فً الضبلالت، 
 .(٘ٔ)وأن ال ٌصؽً إلى ألوالهم"

                                                           

 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .1ٗٗ/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .1ٗٗ/ٖالكشاؾ:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٓٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .1ٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (ٗٔ)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘ٔ)
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والخطاب للنبً ملسو هيلع هللا ىلص }الذٌن ال ٌولنون{ لٌل: هو النضر بن الحارث.  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)والمراد أمته"

لال علً بن ربٌعة:" نادى رجل من الخوارج علٌا رضً هللا عنه، وهو فً صبلة  
ٌَْن َوإِلَى الهِذٌَن ِمْن لَْبِلَن لَبِْن أَْشَرْكَت لٌََْحبََطنه َعَملَُن َولَتَُكونَنه ِمَن الفجر، فمال:  ًَ إِلَ } َولَمَْد أُوِح

ِ ، فؤجابه علً رضً هللا عنه وهو فً الصبلة: [٘ٙاْلَخاِسِرٌَن { ]الزمر :  } فَاْصبِْر إِنه َوْعَد َّللاه
 .(ٕ)"َحكٌّ َوال ٌَْستَِخفهنهَن الهِذٌَن ال ٌُولِنُوَن 

، «وال ٌستحمنن»بتخفٌؾ النون، ولرأ ابن أبى إسحاق وٌعموب: « وال ٌستخفنن»ولرئ 
 .(ٖ)وٌكونوا أحك بن من المإمنٌن" أى: ال ٌفتننن فٌملكون

 [:ٓٙ-1٘فوابد اآلٌات:]
 اعذار هللا تعالى إلى الناس بما ساله تعالى فً كتابه من أدلة اإلٌمان وحجج الهدى. -ٔ
أسوأ أحوال اإلنسان عندما ٌطبع على للبه لكثرة ذنوبه فٌصبح ال ٌفهم وال ٌعمل شٌبا وفً  -ٕ

 الخبر حبن الشًء ٌعمً وٌصم.
 وجوب الصبر والتزام الحلم واألناة مهما جهل الجاهلون. -ٖ

 «آخر تفسٌر سورة )الروم(، والحمد هلل وحده»
  

                                                           

 .5ٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
/ ٙالدر المنثور: ، و5ٖ٘ٓ/5(:ص2ٕ٘ٓٔوانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)، ٕٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)

٘ٓٓ- ٖ٘ٓ 
 .15ٗ-11ٗ/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٖ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «لممان»تفسٌر سورة 

فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد سورة « الواحدة والثبلثون»هً السورة «: لممان»سورة 
الحجازٌٌن، وأربع عند البالٌن. وكلماتها خمسمابة  . عدد آٌاتها ثبلث وثبلثون عند(ٔ)«الصافات»

 . (ٕ)وثمان وأربعون. وحروفها ألفان ومابة وعشر
ٌن{ ]لممان : ٔ({ ]لممان : ٔالمختلؾ فٌها آٌتان: }الم ) [، فواصل ٕٖ[، }ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ

ًٌّ َحِمٌٌد{ «مد نظر»و« ظن مرد»آٌاتها  [، وعلى ٕٔ]لممان : ، على الدال منها آٌة واحدة: }َؼنِ
 . (ٖ)[ٕٗ}َعَذاٍب َؼِلٌٍظ{ ]لممان :  الظاء آٌة:

 :أسماء السورة 
  :ًسورة لممان»اسمها التولٌف:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، و سمٌت «سورة لممان»اشتهرت تسمٌتها باسم 
 . (ٗ)سورة لممان الشتمالها على لصته

لصته التً تضمنت فضٌلة الحكمة وسر معرفة هللا لال المهاٌمً:" سمٌت به الشتمالها على 
 .(٘)تعالى وصفاته، وذم الشرن واألمر باالخبلق واألفعال الحمٌدة"

 وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم ؼٌره. 
 :مكٌة السورة ومدنٌتها 

 فً مكان نزول السورة ألوال:
، (5)، والزجاج(1)، وٌحٌى بن سبلم(2)، ومماتل(ٙ)أحدها: أنها مكٌة جمٌعا. لاله ابن عباس

 ، وؼٌرهم.(ٔٔ)، والواحدي(ٓٔ)والثعلبً
 .(ٕٔ)هً مكٌة فً لول األكثرٌن" لال ابن الجوزي:"

َكاةَ  مكٌة إال آٌة نزلت بالمدٌنة، وهً لوله تعالى: الثانً: أنها بَلةَ َوٌُْإتُوَن الزه }الهِذٌَن ٌُِمٌُموَن الصه
 .(ٖٔ)ألن الصبلة والزكاة مدنٌتان. وهذا لول الحسن [،َٗوُهْم بِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن{ ]لممان : 

[ إلى 2ٕالسورة مكٌة، سوى آٌتٌن: }َولَْو أَنهَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْلبَلٌم{ ]لممان : الثالث: أن 
 .(ٗٔ)آخر اآلٌتٌن. وهذا لول عطاء
-فً رواٌة أخرى–فمدنٌة. لاله ابن عباس  (٘ٔ)[5ٕو  1ٕو  2ٕالرابع: أنها مكٌة إال اآلٌات:]

 .(ٕ)، وبه لال الزمخشري(ٔ)

                                                           

 .15ٗ/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .2ٖٓ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 .2ٖٓ/ ٔالتمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر: بصابر ذوى (ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕتفسٌر المهاٌمً:  (٘)
 .ابن الضرٌس وابن مردوٌه والبٌهمً فً الدالبل، وعزاه إلى ٖٓ٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٙ)
 .ٖٔٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .5ٙٙ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1)
 .5ٖٔ/ٗانظر: معانً المرآن:  (5)
 .5ٖٓ/2انظر: الكشؾ والبٌان:  (ٓٔ)
 . ٓٗٗ/ٖانظر: التفسٌر الوسٌط: (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ ٖزاد المسٌر:  (ٕٔ)
 . بدون سند.5ٕٗ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:  (ٖٔ)
 . بدون سند.5ٕٗ/ٖحكاه عنه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:  (ٗٔ)
ِ }َولَْو أَنه  وهً اآلٌات: (٘ٔ) ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت َّللاه  َما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْلبَلٌم َواْلبَْحُر 

َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم ) َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر )2ٕإِنه َّللاه ٌَْل  (1ٕ( َما َخْلمُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إاِله َكنَْفٍس َواِحَدةٍ إِنه َّللاه َ ٌُوِلُج الله أَلَْم تََر أَنه َّللاه
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 الروم»مع سورة « لممان»مناسبة سورة:» 
 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:

إنه تعالى لال فى السورة السالفة: }َولَمَْد َضَرْبنَا ِللنهاِس فًِ َهَذا اْلمُْرآِن ِمْن ُكّلِ َمثَل{  -ٔ
 ذلن فى مفتتح هذه السورة.[، وأشار إلى 1٘]الروم : 

إنه لال فى آخر ما لبلها: }َولَبِْن ِجبْتَُهْم بِآٌٍَة لٌََمُولَنه الهِذٌَن َكفَُروا إِْن أَْنتُْم إاِله ُمْبِطلُون{  -ٕ
ٌِْه آٌَاتُنَا َولهى ُمْستَْكبًِرا{ ]لممان : 1٘]الروم :   [.2[، ولال فى هذه: }َوإَِذا تُتْلَى َعلَ

ٌِْه{ ]الروم :  ورة السابمة:إنه لال فى الس -ٖ }َوُهَو الهِذي ٌَْبَدأُ اْلَخْلَك ثُمه ٌُِعٌُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعلَ
[، ففى كلتٌهما 1ٕ}َما َخْلمُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إاِله َكنَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]لممان :  »[، ولال هنا: 2ٕ

 إفادة سهولة البعث.

ٌِْه ثُمه إَِذا أََذالَُهْم ِمْنهُ إنه ذكر هنان لوله: }َوإَِذا َمسه ا -ٗ لنهاَس ُضرٌّ َدَعْوا َربهُهْم ُمنٌِبٌَِن إِلَ
[ ، ولال هنا: }َوإَِذا َؼِشٌَُهْم َمْوٌج َٖٖرْحَمةً إَِذا فَِرٌٌك ِمْنُهْم بَِربِِّهْم ٌُْشِرُكوَن{ ]الروم : 

ا نَ ٌَن فَلَمه َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ اُهْم إِلَى اْلبَّرِ فَِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا َكالظُّلَِل َدَعُوا َّللاه جه
[، فذكر فى كل من اآلٌتٌن لسما لم ٌذكره فى ٕٖإِاله ُكلُّ َختهاٍر َكفُوٍر{ ]لممان : 

 .(ٖ)اآلخر
 أغراض السورة ومماصدها 

 :عدداً من المماصد، نذكر منها التالً لممان تضمنت سورة
له سبحانه فً ألواله وأفعاله. إثبات الحكمة  -ٔ للمرآن الكرٌم، البلزم منه حكمة منّزِ

 .علٌه السبلم، المسمى بها السورة، دلٌل واضح على ذلن لممان ولصة
السورة بالتنوٌه بهدي المرآن؛ لٌعلم الناس أنه ال ٌشتمل إال على ما فٌه هدى  ُصّدِرت -ٕ

وأهل الضبلل إال فً ممام التحذٌر مما وإرشاد للخٌر، فبل التفات فٌه إلى أخبار الجبابرة 
 .هم فٌه ومن عوالبه، فكان صدر هذه السورة تمهٌداً لمصة لممان

 .تسفٌه من ٌتخذ آٌات هللا هزواً، وٌتبع كل ما كان ملهٌاً عن دٌن هللا وطاعته -ٖ
 .بٌان لدرة هللا فً الخلك واإلبداع، واإلٌجاد واإلمداد -ٗ
الحكمة، وأمره بشكر النعمة. وذكر وصاٌاه وما اشتملت بؤن آتاه هللا  لممان التنوٌه بذكر -٘

علٌه: من التحذٌر من اإلشران، واألمر ببر الوالدٌن، ومرالبة هللا؛ ألنه علٌم بخفٌات 
األمور، وإلامة الصبلة، واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر، والصبر، والتحذٌر من 

 .ً المشً والكبلمالكبر والعجب، واألمر باالتسام بسمات المتواضعٌن ف
عالجت السورة لضٌة العمٌدة فً نفوس المشركٌن الذٌن انحرفوا عن تلن الحمٌمة، حمٌمة  -ٙ

توحٌد الخالك وعبادته وحده، وشكر آالبه، والٌمٌن باآلخرة وما فٌها من حساب دلٌك 
 .وجزاء عادل، واتباع ما أنزل هللا والتخلً عما عداه من مؤلوفات ومعتمدات

بدالبل وحدانٌة هللا تعالى وبنعمه علٌهم، وكٌؾ أعرضوا عن هدٌه،  ذكرت المشركٌن -2
 .وتمسكوا بما ألفوا علٌه آباءهم

بٌنت السورة مزٌة دٌن اإلسبلم، وأنه هو الدٌن الحك، من تمسن به فمد رشد وفاز، ومن  -1
 ً  .أعرض عنه فمد ضل ضبلالً بعٌداً، وخسر خسراناً مبٌنا

ملسو هيلع هللا ىلص بتمسن المسلمٌن بالعروة الوثمى، وأنه ال  تضمنت السورة تسلٌة للرسول الكرٌم -5
 .ٌحزنه كفر من كفروا

                                                                                                                                                                      

ى َوأَنه  َر الشهْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ ٌِْل َوَسخه َ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر  فًِ النهَهاِر َوٌُوِلُج النهَهاَر فًِ الله َّللاه
 [.5ٕ - 2ٕ({ ]لممان : 5ٕ)
 .النحاس فً تارٌخه ، وعزاه إلىٖٓ٘/ ٙالمنثور: أورده السٌوطً فً الدر  (ٔ)
 .15ٗ/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٖ)
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}َولَْو أَنهَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْلبَلٌم  الرد على المعارضٌن للمرآن فً لوله سبحانه: -ٓٔ
 ِ َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]لممان : َواْلبَْحُر ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت َّللاه [، 2ٕ إِنه َّللاه

وبٌان امتداد علم هللا سبحانه ببل نهاٌة، وانطبلق مشٌبته فً الخلك واإلنشاء ببل حدود، 
 .وَجْعُل هذا دلٌبلً كونًٌّا على البعث واإلعادة وعلى الخلك واإلنشاء

 .ن والكفربٌنت السورة أن لضٌة الجزاء فً اآلخرة مرتبطة بمضٌة اإلٌما -ٔٔ
بٌان طبٌعة النفس اإلنسانٌة؛ وأنه إذا داهمها الخطر لجؤت إلٌه سبحانه؛ ثم إذا كشؾ  -ٕٔ

ً بما عاهد هللا علٌه، ومنهم من ٌرتد  الخطر عنها فمن تلن النفوس من ٌبمى مستمسكا
 .على عمٌبه، وٌجحد نعمة هللا علٌه

وم الحساب إال ما لدمه من بٌان أهمٌة التموى فً حٌاة اإلنسان، وأن اإلنسان ال ٌنفعه ٌ -ٖٔ
 .عمل صالح، وال ٌؽنً عنه ٌوم الحساب عمل اآلخرٌن، ولو كانوا ألرب الناس إلٌه

ُختمت السورة بالتحذٌر من دعوة الشٌطان، والتنبٌه إلى بطبلن ادعاء الكهان علم  -ٗٔ
 .(ٔ)"الؽٌب، وأن الؽٌب ال ٌعلمه إال هللا تعالى

 :فضائل السورة 
  السورة: ومما وردت فً فضابل هذه

رضً هللا عنهما، لال: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: " مفاتٌح الؽٌب خمس، ثم لرأ: }إن -عن ابن عمر -
 .(ٕ)[ "ٖٗهللا عنده علم الساعة{ ]لممان: 

عن البراء بن عازب، لال: "كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلً بنا الظهر، فنسمع منه اآلٌة بعد  -
 .(ٖ)لممان، والذارٌات"اآلٌات، من سورة 

من لرأ سورة لممان كان له لممان »عن أبً بن كعب، لال: لال لً رسول هللا، ملسو هيلع هللا ىلص:  -
شفٌعا ٌوم المٌامة، وأعطً من الحسنات عشرا، بعدد من عمل بالمعروؾ وعمل 

 .(ٗ)«بالمنكر
فٌها أعاجبب :" أكثروا لر اءة سورة لممان فإن -رضً هللا تعالى عنه-وعن الزهري  -

 .(٘)وهللا أعلم"
هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
  

                                                           

 مولع: ]إسبلم وٌب[. (ٔ)
 .٘ٔٔ/ٙ(:ص221ٗصحٌح البخاري) (ٕ)
 .  ]حكم األلبانً: ضعٌؾ[.ٖٙٔ/ٕ(:ص52ٔ، وسنن النسابً)2ٕٔ/ٔ(:ص1ٖٓسنن ابن ماجة) (ٖ)
مّر أنه حدٌث . ولد ٓٗٗ/ٖ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط: 5ٖٓ/2أخرجه الثعلبً فً الكشؾ والبٌان:  (ٗ)

 .موضوع
 .2ٕٖ/ٕحكاه عنه النسفً فً التفسٌر:  (٘)



2ٗ 
 

 
 المرآن

 [ٔ]لممان : ({ ٔ}الم )
 التفسٌر:

هللا أعلم بمراده، واألسلم فٌها السكوت عن التعرض لمعناها دون سند شرعً، والٌمٌن بؤن هللا 
 أنزلها لحكمة لد ال نعلمها. 

بصورة -وفواتح السور [،ٔ({ ]لممان : ٔلوله تعالى:}الم ) ولد اختلؾ أهل العلم فً 
 على ألوال: -عامة

 .(ٕ). وروي عن سعٌد بن جبٌر والضحان نحو ذلن(ٔ)أعلم. لاله ابن عباسأنا هللا : معناهأحدها: 
، (٘)وسالم بن عبدهللا (ٗ)، وابن مسعود(ٖ)الثانً: أنها أسماء هلل تعالى. وهذا لول ابن عباس

 .(2)، وروي عن السدي الكبٌر وعكرمة نحو ذلن(ٙ)والشعبً
. وروي عن لتادة وزٌد بن أنس نحو (1)أنه اسم من أسماء المرآن. لاله ابن أبً نجٌح الثالث:

 .(5)ذلن
، (ٓٔ)الرابع: أنها ألسام ألسم هللا بها: إلظهار شرفها وفضلها، ممن لال ذلن ابن عباس

 .(ٖٔ)والزركشً (ٕٔ)، واألخفش(ٔٔ)وعكرمة
الخامس: أنها جاءت للداللة على انمطاع كبلم واستبناؾ كبلم آخر، ومعنى ذلن أنه افتتح بها 

التً لبلها لد انمضت وأنه لد أخذ فً أخـرى، فجعل هذا عبلمة انمطاع ما  لٌعلم أن السورة
 .(ٙٔ)، واألخفش(٘ٔ)، وأبً عبٌدة(ٗٔ)وهذا لول مجاهد .بٌنهما

ما لاله ابو العالٌة، أن :" هذه األحرؾ الثبلثة من التسعة والعشرٌن حرفا وأزت فٌها  السادس: 
األلسن كلها منها حرؾ إال وهو مفتاح اسم من أسمابه، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً اآلٌة 
وببل به، ولٌس منها حرؾ إال وهو فً مدة ألوام وآجالهم، ولال عٌسى بن مرٌم صلوات هللا 

جب. فمال: وعجب أنهم ٌنطمون بؤسمابه وٌعٌشون فً رزله فكٌؾ ٌكفرون به، علٌه وسلم وع
فاأللؾ مفتاح اسمه هللا، والبلم مفتاح اسمه لطٌؾ والمٌم مفتاح اسمه مجٌد فاأللؾ: إال هللا، 

. وروي، (2ٔ)والبلم: لطؾ هللا، والمٌم: مجد هللا، فاأللؾ: ستة، والبلم: ثبلثون، والمٌم: أربعون"
 .(1ٔ)بن أنس نحو ذلنعن الربٌع 

                                                           

 .5ٕٖٓ/5(:ص2ٔٔ5ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 . بدون سند.5ٕٖٓ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٕ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2ٕٔٓٔاتم)انظر: تفسٌر ابن ابً ح (ٖ)
 . 5ٖ/ ٔ(عزاه إلٌه النسفً فً التفسٌر: ٗ)
 .5ٕٖٓ/5(:ص2ٕٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٙ/ٔ( عزاه إلٌه الطبري فً جامع البٌان: ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕ، وفتح المدٌر:  2ٖ/ٔٔ، وتفسٌر للمرطبً  ٖ/ٗ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 . بدون سند.ٖٖٓٓ/5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (5)
 .5ٖ/ ٔ( انظر: عزاه إلٌه النسفً فً تفسٌره: ٓٔ)
 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔ2ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 ٕٓ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: البرهان: ٖٔ)
 .ٖٖٓٓ/5(:ص2ٕٔٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٔانظر: مجاز المرآن:( ٘ٔ)
 .ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٙٔ)
 .ٖٖٓٓ-5ٕٖٓ/5(:ص2ٕٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)
 . بدون سند.ٖٖٓٓ/ 5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (1ٔ)
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السابع: أنها لبٌان أعجاز المرآن وأن الخلك عاجزون عن معارضته مع أنه مركب مـن هـذه 
، (ٕ)، والزمخشري(ٔ)وهذا لول البالبلنً .الحـروؾ التـً ٌتخاطبون بها وٌإلفون منها كبلمهم

 .(٘)، وسٌد لطب(ٗ)، وابن كثٌر(ٖ)والفخر الرازي
أسماء للسور التً جاءت فٌها، وذلن أن األسماء وضعت للتمٌٌز، فكذا الثامن: أن هذه األحرؾ 

، واختٌار (2)، وهذا لول أبً بن كعب(ٙ)هذه الحروؾ وضعت لتمٌٌز هذه السور عن ؼٌرها
، وبه لال الفخر الرازي (5)، وبه لال الزمخشري والبٌضاوي ونسباه إلى أكثر العلماء(1)سٌبوٌه

 .(ٓٔ)والمحممٌنوعزاه إلى أكثر المتكلمٌن 
 .(ٕٔ)والزرلانً (ٔٔ)التاسع: أنها نزلت لٌستؽربها المشركون فٌسمعون المرآن. لال به الرازي

صلى  -أمارة لد كان هللا تعالى جعلها ألهل الكتاب أنه سٌنزل على دمحم  العاشر: أن هذه الحروؾ
 .(ٖٔ)كتاباً فً أول سور منه حروؾ ممطعة -هللا علٌه وسلم

ذه الحروؾ جاءت للداللة على مدة بماء هذه األمة، وذلن بحساب الجمل ـ الحادي عشر: أن ه
 .(ٗٔ)«أبً جاد»بضم الجٌم وفتح المٌم المشددة ـ وٌُْعَرؾ بحساب 

أن هذه الحروؾ الممطعة لها معانً خاصة، سمٌت أسرارا وحكما -وهللا أعلم–والراجح  
دراكها، بل نإمن بتنزٌلها وكونها كبلم هللا لم ٌكلفنا بإ  أو ؼٌر ذلن، ومن رحمة هللا تعالى بنا أنه

تعالى، ونفوض له سبحانه العلم بحمٌمة ما أراد من معانٌها، دون أن نزٌػ بها إلى معانً باطلة 
كما ولع لبعض اإلشرالٌٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن، ودون أن نسلبها معانٌها فً نفس األمر بحٌث 

وهذا  .ل له فً نفس األمر، تعالى كبلم ربنا عن ذلنٌلزم من ذلن ثبوت كبلم هلل تعالى ال مدلو
 .(٘ٔ)مرجع كبلم الصحب الكرام رضوان هللا تعالى علٌهم

 
 المرآن

 [ٕ({ ]لممان : ٕ}تِْلَن آٌَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكٌِم )
 التفسٌر: 

 هذه اآلٌات آٌات المرآن ذي الحكمة البالؽة.
 .(ٙٔ)هذه آٌات الكتاب الحكٌم بٌانا وتفصٌبل" لال الطبري: ٌمول:" 
معناه هذه اآلٌات، تلن اآلٌات التً وعدتم بها فً التوراة، وٌجوز أن  لال الزجاج:" 

 .(2ٔ)ٌكون بمعنى: هذه آٌات الكتاب"

                                                           

 .5ٙ – 1ٙ/ ٔ( انظر: إعجاز المرآن:ٔ)
 .52-5٘/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕ)
 .1/ٕ( انظر: التفسٌر الكبٌر: ٖ)
 .1ٖ-2ٖ/ٔابن كثٌر:  ( انظر: تفسٌرٗ)
 .) 1ٖ: ٔم ( ) 51ٓٔ -هـ  ٓٓٗٔ/  5مج، دار الشروق ) ط ٙ( انظر: فً ظبلل المرآن، ٘)
 . ٕٔ/ٔ، وإرشاد العمل السلٌم:  2ٖ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر:  2ٙ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 . 2ٙ/ٔ( أخرجه الطبري : 2)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕ( انظر: الكتاب: 1)
 . 12و 1ٙ/ٔ، وأنوار التنزٌل  2ٕ/ٔ( انظر الكشاؾ 5)
 . ٕٗ٘و   ٕٕ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب ٓٔ)
 .1/ٕ( انظر: التفسٌر الكبٌر: ٔٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( انظر: مناهل العرفان: ٕٔ)
 . 1ٕ/ٖ، واإلتمان  2٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  1ٕ/ٔ( انظر المحرر الوجٌز ٖٔ)
، والبحر المحٌط  ٖ٘/ٔالتنزٌل: ، والتسهٌل لعلوم  ٖٕ٘/ٕ، والرازي  1ٙ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري ٗٔ)
 . ٕٙ/ٖ، واإلتمان  ٙ٘ٔ/ٔ
 (.5ٕٓ/ٔ( ٌمول الطبري: "هً حروؾ ٌشتمل كل حرؾ منها على معانً شتى مختلفة".)انظر: تفسٌره: ٘ٔ)
 
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .5ٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (2ٔ)
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}الكتاب{: المرآن. و}الحكٌم{: المحكم، أي: ال خلل فٌه وال تنالض.  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)ولٌل: ذو الحكمة، ولٌل: الحاكم"

أي: المحكم بالحبلل والحرام وذكر األحكام، وٌمال: بالوعد والوعٌد،  لال السمعانً:" 
 .(ٕ)كمة"والثواب والعماب. ولال بعضهم: الحكٌم الذي ٌبٌن الحكمة، كالحكٌم الذٌن ٌنطك بالح

لال السٌوطً: فؤما تسمٌته كتابا، فلجمعه أنواع العلوم والمصص واألخبار على أبلػ  
 .(ٖ)وجه والكتاب لؽة الجمع"

ٌمول دمحم دراز:" وفً تسمٌته بهذٌن االسمٌن]أي المرآن والكتاب[ إشارة إلى أن من حمه  
فً الصدور و السطور العناٌة بحفظه فً موضعٌن ال فً موضع واحد، ٌعنً أنه ٌجب حفظه 

جمٌعا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما األخرى، فبل ثمة لنا بحفظ حافظ حتى ٌوافك الرسم 
المجمع علٌه من األصحاب المنمول إلٌنا جٌبل بعد جٌل، على هٌبته التً وضع علٌها أول مرة، 

تواتر.. وبهذا بمً وال ثمة لنا بكتابة كاتب حتى ٌوافك ما هو عند الحفاظ باإلسناد الصحٌح الم
ْلنَا  المرآن محفوظا فً حرز حرٌز، إنجازا لوعد هللا الذي تكفل بحفظه حٌث ٌمول: }إِنها نَْحُن نَزه

ْكَر َوإِنها لَهُ لََحافُِظوَن{ ]الحجر :   .(ٗ)["5الذِّ
 

 المرآن
 [ٖ({ ]لممان : ٖ}ُهًدى َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنٌَِن )

 التفسٌر: 
مة للذٌن أحسنوا العمل بما أنزل هللا فً المرآن، وما أمرهم به رسوله دمحم هذه اآلٌات هدى ورح

 ملسو هيلع هللا ىلص.
ٌمول: " هذا الكتاب الحكٌم هدى ورحمة للذٌن أحسنوا، فعملوا بما فٌه من لال الطبري:  

 .(٘)أمر هللا ونهٌه"
جعل هذا المرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنٌن، وهم الذٌن أحسنوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)العمل فً اتباع الشرٌعة "
المحسن: الذي ٌعبد هللا كؤنه ٌراه، فإن لم ٌكن ٌراه فإنه ٌراه. ولٌل: هم  لال المرطبً:" 

ْن أَْسلَ  { ]النساء: المحسنون فً الدٌن وهو اإلسبلم، لال هللا تعالى:}َوَمْن أَْحَسُن ِدٌناً ِممه َم َوْجَههُ لِِله
 .(2)[ اآلٌة"ٕ٘ٔ

لوله: }للمحسنٌن{ أي: للمسلمٌن، والمسلم محسن إلى نفسه، وٌمال:  لال السمعانً:" 
 .(1)المحسن هو الذي ٌحب للناس ما ٌحب لنفسه"

المحسن: العامل للحسنات، أو من ٌعبد هللا كؤنه ٌراه كما ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص  لال الشوكانً:" 
أن تعبد هللا كؤنن تراه، فإن لم تكن تراه فإنه »فً الصحٌح لما سؤله جبرٌل عن اإلحسان: فمال: 

 .(ٓٔ)"(5)«ٌران

                                                           

 .ٓ٘/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٔ(اإلتمان فً علوم المرآن:ٖ)
 .ٕٔ(النبؤ العظٌم، د. دمحم دراز :ٗ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٓ٘/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (2)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
، 5ٖ/ٔ( ، ومسلم )ٓ٘، رلم 2ٕ/ٔ( ، والبخارى )5ٗ52، رلم ٕٙٗ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(5)

 ( .ٗٙ، رلم ٕ٘/ٔ( ، وابن ماجه )5رلم 
 (.55ٔٗ، رلم ٔٓٔ/1حدٌث أبى هرٌرة وأبى ذر: أخرجه النسابى )

 .5ٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٓٔ)
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الهداٌة المراءة بالنصب على الحال، المعنى: تلن آٌات الكتاب فً حال  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)والرحمة"
 .(ٕ)، بالرفع«هدى ورحمة»ولرأ حمزة: 
}ُهًدى [، وفً لممان: ٕلوله تعالى فً البمرة: }ُهًدى ِلْلُمتهِمٌن{ ]البمرة :  لال السٌوطً:" 

، ولما ذكر ثم الرحمة «المتمٌن»{، ألنه لما ذكر هنا مجموع اإلٌمان ناسب َوَرْحَمةً ِلْلُمْحِسنٌِنَ 
 .(ٖ)«"المحسنٌن»ناسب 

 
 المرآن

َكاةَ َوُهْم بِاآْلِخَرِة ُهْم ٌُولِنُوَن ) اَلةَ َوٌُْإتُوَن الزَّ  [ٗ({ ]لممان : ٗ}الَِّذٌَن ٌُِمٌُموَن الصَّ
 التفسٌر: 

الذٌن ٌإدون الصبلة كاملة فً أولاتها وٌإتون الزكاة المفروضة علٌهم لمستحمٌها، وهم بالبعث 
 ٌولنون.والجزاء فً الدار اآلخرة 

بَلةَ{ ]لممان :   [، أي:" الذٌن ٌإدون الصبلة كاملة فً ٗلوله تعالى:}الهِذٌَن ٌُِمٌُموَن الصه
 .(ٗ)أولاتها وٌإتون"

 .(٘)ٌمول: الذٌن ٌمٌمون الصبلة المفروضة بحدودها" لال الطبري: " 
ألاموا الصبلة المفروضة بحدودها وأولاتها ، وما ٌتبعها من نوافل راتبة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)وؼٌر راتبة"
بَلةَ{ ]لممان :  وذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:   ،  لوالن:[ٌُِٗمٌُموَن الصه

 . (2)أحدهما : ٌإدونها بفروضها. لاله ابن عباس
، (5)، ومماتل بن حٌان(1)والخشوع فٌها ، لاله لتادةالثانً : أنه إتمام الركوع والسجود والتبلوة 

 .(ٓٔ)وحكً عن ابن عباس مثل ذلن
 ، ثبلثة ألوال:«الصبلة»وفً أصل  

 : (ٔٔ)أحدها: أنها :الدُّعاُء ، كما لال األعشى
ٌَْها َوَزْمَزَما  ٌْتََها        َوإِْن ذُبَِحْت َصلهى َعلَ  لََها َحاِرٌس ال ٌَْبَرُح الدهْهَر بَ

 نً بذلن : دعا لهاٌع
ٌت   ض «صبلة»لال الطبري: " وأرى أن الصبلة المفروضة ُسّمِ ، ألّن المصلًِّ متعّرِ

َض الداعً بدعابه ربهه  الستنجاح َطِلبتَه من ثواب هللا بعمله ، مع ما ٌسؤل َربهه من حاجاته ، تعرُّ
 .(ٕٔ)استنجاَح حاجاته وسإلَهُ"

 :(ٔ)وأنسد لول األعشى ،(ٖٔ)عبٌدةلاله أبو «. الرحمة»الثانً: أنها من 

                                                           

 .5ٖٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .ٓ٘/ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .5ٖٔ/ٖالؽتمان فً علوم المرآن: (ٖ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 . ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٕٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٖ/ٔ(:ص2٘( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .2ٖ/ٔ(:ص2ٙ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٔ(:ص1ٖٕ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
لج من الفرس : إذا تكلؾ الكبلم عند األكل وهو مطبك ، ٌذكر الخمر فً دنها . وزمزم الع ٕٓٓ(دٌوانه : ٔٔ)

فمه بصوت خفً ال ٌكاد ٌفهم . وفعلهم ذلن هو الزمزمة . " ذبحت " أي بزلت وأزٌل ختمها . وعندبذ ٌدعو 
 مخافة أن تكون فاسدة ، فٌخسر .

 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٕٙ-ٔٙ( انظر: مجاز المرآن: ٖٔ)
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 تموُل بنتً ولد لَّرْبُت ُمْرتَِحبًل       ٌا َرّبِ َجنِّْب أَبًِ األوصاَب والوجعا
ِت فاؼتمضً     نوًما فإّن لجنب المرء مضطَجعا  علٌِن ِمثُْل الذي صلٌه

صلٌت لال: علٌن مثل دعابن، أي: ٌنالن من الخٌر مثل الذي أردت لً. فؤبو عبٌدة ٌجعل 
 .(ٕ)بمعنى: ترحمت

والموالن: األول والثانً: لرٌبان من البعض، " ألن المترحم على اإلنسان داعٍ له، والداعً 
 .(ٖ)لئلنسان مترّحم علٌه"

، وهو عرق فً وسط الظهر، وٌفترق عند العجب فٌكتنفه، «الّصبل:»مؤخوذة من  الثالث: أنها :
مع صلوي السابك، فاشتمّت الصبلة منه، إما ألنها ومنه أخذ المصلً فً سبك الخٌل، ألنه ٌؤتً 

 .(ٗ)جاءت ثانٌة لئلٌمان فشبهت بالمصلًّ من الخٌل، وإما ألن الراكع والساجد صلواه"
 .(٘)لال ابن عطٌة:" والمول إنها من الدعاء أحسن 
َكاةَ{ ]لممان :   [، أي:" وٌإتون الزكاة المفروضة علٌهم ٗلوله تعالى:}َوٌُْإتُوَن الزه

 .(ٙ)لمستحمٌها"
 .(2)ٌمول: "}وٌإتون الزكاة{ من جعلها هللا له المفروضة فً أموالهم"لال الطبري:  
 .(1)آتوا الزكاة المفروضة علٌهم إلى مستحمٌها" لال ابن كثٌر:" 
كاة»واختلؾ فً أصل    ، على ثبلثة ألوال:«الزه

الراؼب: أصل الزكاة: النمو الحاصل ، لال أحدها: أنها مؤخوذة من: زكا الشًء، إذا نما وزاد
 .(5)عن بركة هللا تعالى

لال ابن عطٌة: "وسمً اإلخراج من المال زكاة وهو نمص منه، من حٌث ٌنمو بالبركة  
 .(ٓٔ)أو باألجر الذي ٌثٌب هللا به المزكً"

الثانً: أنها مؤخوذة من: التطهٌر، كما ٌمال زكا فبلن أي طهر من دنس الجرحة أو 
 .(ٔٔ)االؼفال

لال ابن عطٌة: فكؤن الخارج من المال ٌطهره من تبعة الحك الذي جعل هللا فٌه  
 .(ٔ)"(ٕٔ)للمساكٌن، أال ترى أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سمى فً الموطؤ ما ٌخرج فً الزكاة أوساخ الناس

                                                                                                                                                                      

 .5ٗٔ، ومراتب النحوٌٌن: 5ٖ٘/ ٔانة: ، وانظر: الخزٙٓٔ(دٌوانه: ٔ)
 .ٖٔٗ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٖٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٗ)
 .1٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٘)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .51ٖوالمعجم الوسٌط ص:  ٖٕٔ( المفردات فً ؼرٌب المرآن ص: 5)
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
والمختار من  2ٕٕص:  ٔ، والمصباح ج1ٗ5ٔ/ ٖ، واللسان:)زكا( ٕٗ٘ٔ/ ٕ( انظر: تهذٌب اللؽة )زكا( ٔٔ)

والمجموع  2ٓٔص:  ٔوالروض المربع ج  ٕٕٕوالمطلع على أبواب الممنع ص:  1ٕٔصحاح اللؽة ص 
 .ٖٙٔ/ٔالوجٌز:  ، والمحرر5ٕٔص:  ٘شرح المهذب ج

 (، ولفظه:""إن الصدلة ال تنبؽً آلل دمحم، إنما هً أوساخ الناس".2ٕٓٔ( رواه مسلم)ٕٔ)
وإنما كانت الزكاة أوساخ الناس؛ ألن الناس ٌتطهرون بإخراجها، كما لال هللا تعالى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدلَةً 

ُرُهْم{ ]التوبة:  ستحمً الزكاة، بل هً مال طٌب حبلل بالنسبة لهم، لكن إخراجها [، ولٌس لها عبللة بمٖٓٔتَُطّهِ
تطٌٌب وتطهٌر لما ٌمكن أن ٌشوب صاحبها أو عمله أو ماله من سوء، فلذلن منع منها النبً ملسو هيلع هللا ىلص آل دمحم، لكن 

 من أخذها صٌانة لهم عن أن ٌمبلوا لٌس هذا فٌه إزراء بالناس، وهذا فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء، ٌمنع آل النبً ملسو هيلع هللا ىلص
ما تطهر به الناس، وهذه مرتبة علٌا، لكن هذا ال ٌعنً أن من ٌؤخذ الزكاة بحك فهو نالص، فمد جعل هللا من 
مصارؾ الزكاة الجهاد فً سبٌل هللا، وهو من أفضل األعمال، ومن مصارفها الؽارم لئلصبلح بٌن الناس ولو 

ٌَْر فًِ َكثٌٍِر ِمْن نَْجَواُهْم إاِله َمْن أََمَر بَِصَدلٍَة أَْو َمْعُروٍؾ أَْو كان ؼنًٌّا، وهو من خٌر األ عمال، لال هللا تعالى: }اَل َخ
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لال الطبري:" ألنها تطهٌٌر لما بمً من مال الرجل ، وتخلٌص له من أن تكون فٌه  
، كما لال جل ثناإه مخبًرا عن نبٌه موسى صلوات هللا علٌه : }أَلَتَْلَت (ٕ)ألهل السُّْهمان َمْظلمة

[ ، ٌعنً برٌبة من الذنوب طاهرة. وكما ٌمال للرجل : هو عدل 2ٗنَْفًسا َزِكٌهةً{ ]سورة الكهؾ : 
 ًٌّ ًّ  -َزِك األّول ، وإن  من الوجه -فً تؤوٌل زكاة المال  -لذلن المعنى، وهذا الوجه أعجب إل

 .(ٖ)كان األّول ممبوال فً تؤوٌلها"
ولال ابن األثٌر: وأصل الزكاة فً اللؽة: الطهارة والنماء والبركة والمدح فالزكاة طهرة   

 .(ٗ)لؤلموال وزكاة الفطر طهرة لؤلبدان
 . الثالث: أنها من : زكا الفَْرُد، إذا صاَر َزْوًجا، بزٌادة الزابد علٌه حتى صار به شْفعًا

والعرب تمول للفرد: خسا، وللزوجٌن اثنٌن: زكا، لٌل لهما: زكا، ألن لال الواحدي: " 
 :(ٙ)، ثم استشهد بمول الشاعر(٘)االثنٌن أكثر من الواحد"

َدا ٌْن ِمنها الُمعَّدِ  إِذا نَْحُن فً تِْعَداِد َخْصِلَن لَْم نَمُْل     َخَسا َوَزكا أَْعٌَ
 : (2)ومنه لول الشاعر 

 َكانُوا َخًسا أو َزًكا ِمْن ُدوِن أَْربَعٍَة         لَْم ٌُْخلَمُوا، َوُجُدوُد النهاِس تَْعتَلُج 
 :  (1)ولال آخر

 فبَل َخًسا َعِدٌُدهُ َوال َزكا                    َكَما ِشَراُر اْلبَْمِل أَْطَراُؾ السهفَا
ًرا فً السُّبلء، وٌعنً بموله: شون البُْهَمى، والبُْهمى الذي ٌكون ُمدَ  «السفا»و  وال »وه

 .(5)، لم ٌَُصٌِّْرهم َشفعًا من َوتٍر، بحدوثه فٌهم«زكا
 :(ٔٔ)، ثم استشهد بمول النابؽة(ٓٔ)واألظهر أن أصلها من الزٌادة"لال الواحدي: " 

كاُء  ْرَت ِمْن ُدْنٌَاَن نَْمٌص       َوإِن لَدهْمَت َعاَد لََن الزه  َوَما أَخه
 .(ٕٔ)بالزكاء: الزٌادةأراد 
والزكاة شرًعا: حك واجب فً مال مخصوص لطابفة مخصوصة فً ولت  

 .(ٖٔ)مخصوص
 .(ٗٔ)وخص هذه العبادات الثبلث، ألنها عمدة العبادات" لال الشوكانً:" 

                                                                                                                                                                      

ِ فََسْوَؾ نُْإتٌِِه أَْجًرا َعِظًٌما ٌَْن النهاِس َوَمْن ٌَْفعَْل ذَِلَن اْبتِؽَاَء َمْرَضاِت َّللاه ، والممصود أنه لٌس صحًٌحا {إِْصبَلحٍ بَ
 .إعطاء الزكاة لمن ٌستحمها تنمص له، ومن فهم بهذا المعنى فإنه لم ٌفهم مراد النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم أن
 .ٖٙٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔ)
 (السهمان جمع سهم ، كالسهام : وهو النصٌب والحظ .ٕ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖٓص:  ٕ( النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث ج ٗ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔالتفسٌر البسٌط: ( ٘)
، وفٌه: )إذا نحن فً تكرار ٕٙٔ/ ٔ، وفً شعر الكمٌت جمع دواد سلوم 12ٔ/ ٕ( البٌت فً "الزاهر" ٙ)

 وصفن ...(.
(اللسان )خسا( ، وفٌه : " الفراء : العرب تمول للزوج زكا ، وللفرد خسا . . . لال ، وأنشدتنً الدبٌرٌة . . . 2)

 ج : تصطرع وٌمارس بعضها بعضا ." وأنشد البٌت . وتعتل
( الرجل من بنً سعد، ثم أحد بنً الحارث فً عمرو بن كعب بن سعد، وهذا الرجز فً خبر لؤلؼلب 1)

( ورواٌة الطبمات ٗٙٔ:  1ٔ/ واألؼانً  5ٓٗ/ ومعجم الشعراء :  2ٕ٘العجلً، )طبمات فحول الشعراء : 
سكون( : الكؤل نفسه ، والمرعى أًٌضا . والسفا : شوط واألؼانً : " كما شرار الرعى " . والرعى )بكسر ف

البهمً والسنبل وكل شًء له شون . ٌمول : أنت فً لومن كالسفا فً البهمً ، هو شرها وأخبثها . والبٌت 
 األول زٌادة لٌست فً المراجع المذكورة .

 .2ٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .٘ٗٗ/ٕ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ ٕ، "شمس العلوم" 12ٔ/ ًٕ "الزاهر" (ورد البٌت فٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٕ(أنظر: التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕٕٗص:  ٔ( اإللناع فً فمه اإلمام ابن حنبل ج ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٗٔ)
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[، أي:" وهم بالبعث والجزاء فً الدار ٗلوله تعالى:}َوُهْم بِاآْلِخَرةِ ُهْم ٌُولِنُوَن{ ]لممان :  
 .(ٔ)اآلخرة ٌولنون"

" ٌمول: ٌفعلون ذلن وهم بجزاء هللا وثوابه لمن فعل ذلن فً اآلخرة لال الطبري: 
 .(ٕ)ٌولنون"
أٌمنوا بالجزاء فً الدار اآلخرة ، فرؼبوا إلى هللا فً ثواب ذلن ، لم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ٌراإوا به وال أرادوا جزاًء من الناس وال شكورا"
 

 المرآن
 [٘({ ]لممان : ٘}أُولَئَِن َعلَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَئَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )

 التفسٌر: 
أولبن المتصفون بالصفات السابمة على بٌان ِمن ربهم ونور، وأولبن هم الفابزون فً الدنٌا 

 واآلخرة.
:" أولبن المتصفون بالصفات [، أي٘لوله تعالى:}أُولَبَِن َعلَى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم{ ]لممان :  

 .(ٗ)السابمة على بٌان ِمن ربهم ونور"
 .(٘)" هإالء الذٌن وصفت صفتهم على بٌان من ربهم ونور"لال الطبري:ٌمول: 
المعنى: "أن أولبن المتصفٌن باإلحسان، وفعل تلن الطاعات التً هً لال الشوكانً:  

 .(ٙ)أمهات العبادات هم على طرٌمة الهدى"
فََمْن فعل ذلن كذلن فهو من الذٌن لال هللا تعالى : } أُولَبَِن َعلَى ُهًدى ِمْن  كثٌر:"لال ابن  

 .(2)َربِِّهْم { أي : على بصٌرة وبٌنة ومنهج واضح وجلً"
 .(1)لال ابن عباس: " أي على نور من ربهم ، واستمامة على ما جاءهم" 
 .(5)ولال سعٌد بن جبٌر:أي: " على بٌنة من ربهم" 
لتادة:" لوم استحموا الهدى والفبلح بحك، فؤحمه هللا لهم، وهذا نعت أهل  لال 
 .(ٓٔ)اإلٌمان"
[، أي:" وأولبن هم الفابزون فً الدنٌا ٘لوله تعالى:}َوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]لممان :  
 .(ٔٔ)واآلخرة"
ثواب ربهم " ٌمول: وهإالء هم المنجحون المدركون ما رجوا وأملوا من لال الطبري: 

 .(ٕٔ)ٌوم المٌامة"
 .(ٖٔ)أي : فً الدنٌا واآلخرة " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗٔ)لال الثعلبً:" وهم الناجون الفابزون فازوا بالجنّة ونجوا من النار" 
 .(ٔ)" هم الفابزون بمطالبهم الظافرون بخٌري الدارٌن"لال الشوكانً:  

                                                           

 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٙ)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .5ٖ/ٔ(:ص1ٗ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘-5ٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕ( أخرجه الطبري)1)
 .5ٖ/ٔ(:ص1٘( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٓٗ/ٔ(:ص5ٓ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
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بالجنة ونجوا من النار، وٌكون الفبلح والفابزون، فازوا  الناجون لال البؽوي: أي:  فهم 
 .(ٕ)بمعنى البماء أي بالون فً النعٌم الممٌم

 .(ٖ)الستجماعهم العمٌدة الحمة والعمل الصالح" لال البٌضاوي:" 
أي: السعداء، وٌمال: الناجون، ولٌل: هم الذٌن أدركوا ما أملوا، ونجوا  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)مما عنه هربوا"
 .(٘)أي: الذٌن أْدركوا ما طلبوا ، ونَجْوا من شّر ما منه َهَربُوا" لال ابن عباس:" 
هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب؛ فهً كلمة  «الفبلح» لال ابن عثٌمٌن:" 

 .(ٙ)جامعة النتفاء جمٌع الشرور، وحصول جمٌع الخٌر"
وفً تكرٌر }أولبن{ تنبٌه على أنهم كما ثبتت لهم األثرة بالهدى ، فهً  لال الزمخشري:" 

ثابتة لهم بالفبلح فجعلت كل واحدة من األثرتٌن فً تمٌٌزهم بالمثابة التً لو انفردت كفت ممٌزة 
 .(2)على حٌالها"

 [:٘-ٔفوابد اآلٌات:]
 خصومه تحدٌه.بٌان إعجاز المرآن حٌث ألؾ من مثل آلم، وص، وطس، ولم ٌستطع  -ٔ
 بٌان معنى الحكٌم وفضل الحكمة. -ٕ
 بٌان أن المرآن بٌان للهدى المنجً المسعد ورحمة لمن آمن به وعمل بما فٌه. -ٖ
 فضل الصبلة والزكاة والٌمٌن. -ٗ
 .بٌان مبنى الدٌن: وهو اإلٌمان واإلسبلم واإلحسان -٘
 

 المرآن
ٌِْر ِعْلٍم َوٌَتَِّخَذَها ُهُزًوا أُولَئَِن لَُهْم }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَْشتَِري لَْهَو  ِ بِغَ اْلَحِدٌِث ِلٌُِضلَّ َعْن َسبٌِِل َّللاَّ

 [ٙ({ ]لممان : َٙعَذاٌب ُمِهٌٌن )
 التفسٌر: 

لٌضله  -وهو كل ما ٌُلهً عن طاعة هللا وٌصد عن مرضاته-ومن الناس َمن ٌشتري لَْهو الحدٌث 
الهوى، وٌتخذ آٌات هللا سخرٌة، أولبن لهم عذاب ٌهٌنهم الناس عن طرٌك الهدى إلى طرٌك 

 وٌخزٌهم.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

نزلت فً النضر بن الحارث، وذلن أنه كان ٌخرج تاجرا إلى فارس فٌشتري أخبار أحدهما: 
األعاجم فٌروٌها وٌحدث بها لرٌشا وٌمول لهم: إن دمحما علٌه الصبلة والسبلم ٌحدثكم بحدٌث عاد 

مود، وأنا أحدثكم بحدٌث رستم وإسفندٌار وأخبار األكاسرة، فٌستملحون حدٌثه وٌتركون وث
 .(5)، ومماتل(1)استماع المرآن، فنزلت فٌه هذه اآلٌة. لاله الكلبً

الثانً: عن أبً أمامة، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لال: "ال تبٌعوا المٌنات، وال تشتروهن، وال تعلموهن، 
فً تجارة فٌهن، وثمنهن حرام، فً مثل هذا أنزلت هذه اآلٌة: }َوِمَن النهاِس َمْن ٌَْشتَِري وال خٌر 

ِ{ إلى آخر اآلٌة"  .(ٓٔ)لَْهَو الَحِدٌِث ِلٌُِضله َعْن َسبٌِِل َّللاه
                                                                                                                                                                      

 .52ٕ-5ٕٙ/ٗفتح المدٌر:  (ٔ)
 .ٖٙ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .ٕٕٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .5ٖ/ٔ(:ص11، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص 5ٕٗ( أخرجه الطبري )٘)
 .ٕٖ/ٔ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .٘ٗ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 والكلبً متهم بالكذب. ،ٖٙ٘حكاه عنه ابن الجوزي فً أسباب النزول:  (1)
 .ٖٕٙ/ٗانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
( ولال: "حدٌث أبً أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، ولد تكلم 1ٕٕٔأخرجه الترمذي فً البٌوع )(ٓٔ)

( ولال: "هذا حدٌث ؼرٌب 5ٖ٘ٔفً التفسٌر )بعض أهل العلم فً علً بن ٌزٌد وضعفه وهو شامً". وأخرجه 
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 .(ٔ)ولال مجاهد: "نزلت فً شراء المٌان والمؽنٌات"
نزلت هذه اآلٌة ومن الناس من ٌشتري لهو الحدٌث فً الؽناء  ولال الحسن:" 

 .(ٕ)والمزامٌر"
 .(ٖ)ولال ابن عباس: "نزلت هذه اآلٌة فً رجل اشترى جارٌة تؽنٌه لٌبل ونهارا"

[، أي:" ومن الناس َمن ٙلوله تعالى:}َوِمَن النهاِس َمْن ٌَْشتَِري لَْهَو اْلَحِدٌِث{ ]لممان :  
 .(ٗ)"-وهو كل ما ٌُلهً عن طاعة هللا وٌصد عن مرضاته-ث ٌشتري لَْهو الحدٌ

لال ابن كثٌر:" لما ذكر تعالى حال السعداء ، وهم الذٌن ٌهتدون بكتاب هللا وٌنتفعون  
ًَ تَْمَشِعرُّ ِمْنهُ ُجلُوُد  ُ نزَل أَْحَسَن اْلَحِدٌِث ِكتَابًا ُمتََشابًِها َمثَانِ الهِذٌَن بسماعه ، كما لال هللا تعالى:} َّللاه

ِ ٌَْهِدي بِِه َمْن ٌَشَ  ِ َذِلَن ُهَدى َّللاه اُء َوَمْن ٌُْضِلِل ٌَْخَشْوَن َربهُهْم ثُمه تَِلٌُن ُجلُوُدُهْم َولُلُوبُُهْم إِلَى ِذْكِر َّللاه
ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد { ]الزمر :  [ ، عطؾ بذكر حال األشمٌاء ، الذٌن أعرضوا عن االنتفاع َّٖٕللاه

 .(٘)كبلم هللا ، وألبلوا على استماع المزامٌر والؽناء باأللحان وآالت الطرب" بسماع
 [، وجوه من التفسٌر:ٙوفً لوله تعالى:}َوِمَن النهاِس َمْن ٌَْشتَِري لَْهَو اْلَحِدٌِث{ ]لممان :  

 .(ٙ)أحدها : شراء المؽنٌات لرواٌة الماسم بن عبد الرحمن عن أبً أمامة عن النبً
، (ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)، وجابر(5)، وابن عمر(1)، وابن عباس(2)الؽناء ، لاله ابن مسعود الثانً :
 .(ٙٔ)، ومكحول(٘ٔ)، ومٌمون بن مهران(ٗٔ)، وسفٌان(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)ومجاهد

                                                                                                                                                                      

إنما ٌروى من حدٌث الماسم عن أبً أمامة والماسم ثمة وعلً بن ٌزٌد ٌضعؾ فً الحدٌث، لال: سمعت دمحما 
 ٌمول: الماسم ثمة وعلً بن ٌزٌد ٌضعؾ".
 (، ولم ٌذكر فً اإلسناد علً بن ٌزٌد وال الماسم.1ٕٙٔوأخرجه ابن ماجة فً كتاب التجارات )

( ٕٗ٘، ٖٕ٘، ٕٔ٘، ٖٖٕ، ٕٕٔ/ 1(، وأخرجه الطبرانً فً الكبٌر )ٕٕ٘/ ٘وأخرجه أحمد فً مسنده )
 .5ٖٙٓ/5(:ص2ٕٖ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٕٙٔ/ٕٓ(، والطبري فً التفسٌر: ٘ٔ/ ٙوالبٌهمً فً السنن )

ضعٌؾ، وذكره ( ولال: رواه الطبرانً وفٌه علً بن ٌزٌد األلهانً وهو ٕٔٔ/ 1وذكره الهٌثمً فً المجمع )
 ( .5ٖ/ ٕٔ( وأخرجه ابن جرٌر )51ٔ/ ٕابن الجوزي فً العلل المتناهٌة )
( لسعٌد بن منصور وابن أبً الدنٌا فً ذم المبلهً وابن المنذر وابن 5٘ٔ/ ٘وزاد السٌوطً نسبته فً الدر )

 .أبً حاتم وابن مردوٌه
 ]مرسل[.،ٖٙ٘حكاه عنه ابن الجوزي فً أسباب النزول:  (ٔ)

«. هو اشتراء المؽنً والمؽنٌة بالمال الكثٌر، واالستماع إلٌهم، وإلى مثله من الباطلع مجاهد، لال:"وروي 
 [.ٔٗ٘]تفسٌر مجاهد: «. نزلت»بدون كلمة 

 .5ٖٙٓ/5(:ص2ٕ٘ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
(ٖ)  

 [ .ٕٔٔ/ ٔفً سنده ثوٌر بن أبً فاختة: وهو ضعٌؾ. ]تمرٌب 
 .[ٕ٘ٓ/ ٔر بن أبً فاختة من أركان الكذب ]المجروحٌن ولال سفٌان الثوري: كان ثوٌ

 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 سبك تخرٌجه فً سبب نزول اآلٌة. (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .. بدون سند21ٕ/٘عزاه ؼلٌه النحاس فً معانً المرآن: (5)
 .1ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 ". الؽناء والمزامٌر . ولال:"5ٖٙٓ/5(:ص2ٕ٘ٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري: 1ٖٕ(:ص٘: ٕ: 2ٙ2انظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٕٔ)
 .5ٕٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٖٕ(:صٗ: ٔ: 2ٙٙانظر: تفسٌر سفٌان الثوري) (ٗٔ)
 . بدون سند.21ٕ/٘عزاه ؼلٌه النحاس فً معانً المرآن: (٘ٔ)
 . بدون سند.21ٕ/٘عزاه ؼلٌه النحاس فً معانً المرآن: (ٙٔ)
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عن أبً الصهباء البكري: "أنه سمع عبد هللا بن مسعود وهو ٌسؤل عن هذه اآلٌة: }ومن  
سبٌل هللا بؽٌر علم{، فمال عبد هللا: الؽناء، والذي ال إله الناس من ٌشترى لهو الحدٌث لٌضل عن 

 .(ٔ)إال هو، ٌرددها ثبلث مرات"
 .(ٕ)هو الؽناء واالستماع له" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)باطل الحدٌث: هو الؽناء ونحوه" ولال ابن عباس:" 
 .(ٗ)هو الؽناء، وكل لعب لهو" لال مجاهد:" 
 .(٘)الؽناء واالستماع له وكل لهو" ولال مجاهد:" 
 .(ٙ)المؽنً والمؽنٌة بالمال الكثٌر، أو استماع إلٌه، أو إلى مثله من الباطل" لال مجاهد:" 
 .(ٙ)الباطل"

 . (2)-فً رواٌة-الثالث : أنه الطبل ، لاله مجاهد
 .(1)، لاله عطاءالؽناء والباطلالرابع : أنه 

 .(ٓٔ)وابن زٌد، (5)الخامس : أنه الشرن باهلل ، لاله الضحان
هإالء أهل الكفر، أال ترى إلى لوله: }وإذا تتلى علٌه آٌاتنا ولى مستكبرا  لال ابن زٌد:" 

كؤن لم ٌسمعها كؤن فً أذنٌه ولرا{، فلٌس هكذا أهل اإلسبلم، لال: وناس ٌمولون: هً فٌكم 
 .(ٔٔ)ولٌس كذلن، لال: وهو الحدٌث الباطل الذي كانوا ٌلؽون فٌه"

 .(ٕٔ)ألهى عن هللا سبحانه ، لال الحسنالسادس : ما 
 .(ٖٔ)السابع : أنه الجدال فً الدٌن والخوض فً الباطل ، لاله سهل بن عبد هللا

والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: عنى به كل ما كان من الحدٌث  لال الطبري:" 
وله: }لهو الحدٌث{ ملهٌا عن سبٌل هللا مما نهى هللا عن استماعه أو رسوله؛ ألن هللا تعالى عم بم

ولم ٌخصص بعضا دون بعض، فذلن على عمومه حتى ٌؤتً ما ٌدل على خصوصه، والؽناء 
 .(ٗٔ)والشرن من ذلن"

: الؽناء، ألنه ٌلهً عن -ههنا–أكثر ما جاء فً التفسٌر أن }لهو الحدٌث{  لال الزجاج:" 
 .(٘ٔ)ذكر هللا"
وإنما لٌل لهذه األشٌاء: لهو الحدٌث، ألنها تلهً عن ذكر هللا  لال ابن الجوزي:" 
 .(ٙٔ)تعالى."
ٌِْر ِعْلٍم{ ]لممان :   ِ بِؽَ [، أي:" لٌضله الناس عن طرٌك ٙلوله تعالى:}ِلٌُِضله َعْن َسبٌِِل َّللاه

 .(2ٔ)الهدى إلى طرٌك الهوى"

                                                           

 .2ٕٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٖٙٓ/5(:ص2ٕ٘٘ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (1)
 .5ٕٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٓٔ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .]مرسل[ٖٓٗ/ٖ، وزاد المسٌر: 1ٕٖ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
 .ٖٕٔانظر: تفسٌر التستري: (ٖٔ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٗٔ/ٗمعنً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖزاد المسٌر:  (ٙٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2ٔ)



1ٗ 
 

ٌمول: لٌصد ذلن الذي ٌشتري من لهو الحدٌث عن دٌن هللا وطاعته، وما  لال الطبري:" 
ٌمرب إلٌه من لراءة لرآن وذكر هللا، جهبل منه بما له فً العالبة عند هللا من وزر ذلن 

 .(ٔ)وإثمه"
 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : إنما ٌصنع هذا للتخالؾ لئلسبلم وأهله " 
المرآن، وذكر هللا إذا ذكره، وهو رجل من لرٌش }سبٌل هللا{: لراءة  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)اشترى جارٌة مؽنٌة"
 .(ٗ)، بفتح الٌاء«ِلٌَِضله  »ولرئ: 
وعلى لراءة فتح الٌاء تكون البلم الم العالبة ، أو تعلٌبل لؤلمر المدري ،  لال ابن كثٌر: " 

 .(٘)أي : لٌُضوا لذلن لٌكونوا كذلن"
 .(ٙ)[، أي:" وٌتخذ آٌات هللا سخرٌة"ُٙهُزًوا{ ]لممان : لوله تعالى:}َوٌَتهِخذََها  
 .(2)وٌتخذ آٌات هللا هزوا" لال الطبري:" 
 .(1)عن مجاهد، لوله:"}وٌتخذها هزوا{، لال: }سبٌل هللا{، ٌتخذ السبٌل هزوا" 
وٌتخذ آٌات هللا . أي: (5)وٌتخذها هزوا{، لال: ٌستهزئ بها وٌكذبها"عن لتادة، لوله: "} 

 .(ٓٔ)هزوا
 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" ولول مجاهد أولى" 
بحسب المرء من الضبللة أن ٌختار حدٌث الباطل على حدٌث الحك، وما  لال لتادة:" 

 .(ٕٔ)ٌضر على ما ٌنفع"
[، أي:" أولبن لهم عذاب ٌهٌنهم ٙلوله تعالى:}أُولَبَِن لَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌٌن{ ]لممان :  

 .(ٖٔ)وٌخزٌهم"
هإالء الذٌن وصفنا أنهم ٌشترون لهو الحدٌث لٌضلوا عن سبٌل  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٗٔ)هللا. لهم ٌوم المٌامة عذاب مذل مخز فً نار جهنم"
لال ابن كثٌر:" أي : كما استهانوا بآٌات هللا وسبٌله ، أهٌنوا ٌوم المٌامة فً العذاب الدابم  

 .(٘ٔ)المستمر "
 

 المرآن
ٌِْه آٌَاتُنَا ْرهُ بِعََذاٍب أَِلٌٍم  }َوإَِذا تُتْلَى َعلَ ٌِْه َوْلًرا فَبَّشِ َولَّى ُمْستَْكبًِرا َكؤَْن لَْم ٌَْسَمْعَها َكؤَنَّ فًِ أُذُنَ

 [1({] لممان : 1)
 التفسٌر: 

                                                           

 .ٖٓٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٓٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 . باختصار.ٖٔٔ/ ٕٓ، والطبري: 5ٖٙٓ/5(:ص2ٕٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٙٓ/5(:ص2ٕ٘ٔٔاخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٖٔ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
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وإذا تتلى علٌه آٌات المرآن أعرض عن طاعة هللا، وتكبهر ؼٌر معتبر، كؤنه لم ٌسمع شٌبًا، كؤَنه 
ره فً أذنٌه صمًما، وَمن هذه حاله   بعذاب مإلم موجع فً النار ٌوم المٌامة. -أٌها الرسول-فبّشِ

ٌِْه آٌَاتُنَا َولهى ُمْستَْكبًِرا َكؤَْن لَْم ٌَْسَمْعَها{] لممان :   [، أي:" وإذا 2لوله تعالى:}َوإَِذا تُتْلَى َعلَ
 . (ٔ)"أعرض وأدبر متكبراً عنها كؤنه لم ٌسمعهاتتلى علٌه آٌات المرآن، 

وإذا تتلى على هذا الذي اشترى لهو الحدٌث لئلضبلل عن سبٌل  : ٌمول:"لال الطبري 
هللا آٌات كتاب هللا، فمربت علٌه، أدبر عنها، واستكبر استكبارا، وأعرض عن سماع الحك 

 .(ٕ)واإلجابة عنه }كؤن لم ٌسمعها{"
شؤن المتكبر الذي ال ٌلتفت إِلى الكبلم، وٌجعل نفسه كؤنها  لال الصابونً:أي:" 

 .(ٖ)"ؼافلة
أي: هذا الممبل على اللهو واللعب والطرب ، إذا تلٌت علٌه اآلٌات  لال ابن كثٌر:" 

المرآنٌة ، ولى عنها وأعرض وأدبر .. كؤنه ما ٌسمعها ؛ ألنه ٌتؤذى بسماعها ، إذ ال انتفاع له 
 .(ٗ)ها"بها ، وال أَرَب له فٌ

ٌِْه َوْلًرا{] لممان :   كؤن فً أذنٌه ثمبلً وصمماً ٌمنعانه  [، أي:"2لوله تعالى:}َكؤَنه فًِ أُذُنَ
 .(٘)"عن استماع آٌات هللا

 .(ٙ)ٌمول: ثمبل فبل ٌطٌك من أجله سماعه" لال الطبري:" 
 .(2)أي: وتََصاّم وما به من َصَمم" لال ابن كثٌر:" 
 .(1)أذنٌه ولرا{، لال: ثمبل"عن مجاهد، لوله: "}فً  
ْرهُ بِعََذاٍب أَِلٌٍم{] لممان :   ره 2لوله تعالى:}فَبَّشِ بعذاب مإلم  -أٌها الرسول-[، أي:" فبّشِ

 .(5)موجع فً النار ٌوم المٌامة"
فبشر هذا المعرض عن آٌات هللا إذا تلٌت علٌه استكبارا بعذاب له  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)وجع، وذلن عذاب النار"من هللا ٌوم المٌامة م
 .(ٔٔ)أي : ٌوم المٌامة ٌإلمه ، كما تؤلم بسماع كتاب هللا وآٌاته " لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاُت النَِّعٌِم )  [ 1({] لممان : 1}إِنَّ الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 التفسٌر:

 الصالحات التً أُمروا بها، أولبن لهم نعٌم ممٌم فً الجنات.إن الذٌن آمنوا باهلل ورسوله وعملوا 
اِلَحاِت{] لممان :   [، أي:" إن الذٌن آمنوا باهلل 1لوله تعالى:}إِنه الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه

 .(ٕٔ)ورسوله وعملوا الصالحات التً أُمروا بها"
}إن الذٌن آمنوا{ باهلل فوحدوه، وصدلوا رسوله واتبعوه، فؤطاعوا  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖٔ)هللا، فعملوا بما أمرهم فً كتابه وعلى لسان رسوله، وانتهوا عما نهاهم عنه"

                                                           

 .1ٗٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر: ٔٔٗانظر: التفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٖٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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هذا ذكر مآل األبرار من السعداء فً الدار اآلخرة، الذٌن آمنوا باهلل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)وَصّدلوا المرسلٌن ، وعملوا األعمال الصالحة المتابعة  لشرٌعة هللا "

 .(ٕ)[، أي:" أولبن لهم نعٌم ممٌم فً الجنات"1لوله تعالى:}لَُهْم َجنهاُت النهِعٌِم{] لممان : 
  .(ٖ)ء بساتٌن النعٌم"ٌمول: لهإال لال الطبري: " 
أي : ٌتنعمون فٌها بؤنواع المبلذ والمساّر ، من المآكل والمشارب ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)والمبلبس والمساكن ، والمراكب والنساء ، والنضرة والسماع الذي لم ٌخطر ببال أحد"
جنات عن مالن بن دٌنار رضً هللا عنه لال: جنات النعٌم بٌن جنات الفردوس، وبٌن  

عدن وفٌها جوار من ورد الجنة. لٌل: ومن ٌسكنه؟ لال: الذٌن هموا بالمعاصً فلما ذكروا 
 .(٘)عظمتً رالبونً، والذٌن انثنت أصبلبهم فً خشٌتً"

 
 المرآن

ِ َحمًّا َوُهَو اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم )  [ 1({] لممان : 1}َخاِلِدٌَن فٌَِها َوْعَد َّللاَّ
 التفسٌر:

الجنات حٌاة أبدٌةٌ ال تنمطع وال تزول، وعدهم هللا بذلن وعًدا حمًا. وهو سبحانه وحٌاتهم فً تلن 
 ال ٌُخلؾ وعده، وهو العزٌز فً أمره، الحكٌم فً تدبٌره.

[، أي:" وحٌاتهم فً تلن الجنات حٌاة أبدٌةٌ ال 5لوله تعالى:}َخاِلِدٌَن فٌَِها{] لممان :  
 . (ٙ)تنمطع وال تزول"

   .(2)ل: ماكثٌن فٌها إلى ؼٌر نهاٌة"ٌمو لال الطبري: " 
أي : وهم فً ذلن ممٌمون دابما فٌها ، ال ٌظعنون ، وال ٌبؽون عنها  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)حوال"
ِ َحمًّا{] لممان :   ً ال محالة، ال [، أي:" 5لوله تعالى:}َوْعَد َّللاه وعداً من هللا لاطعاً، كابنا

 .(5)"خلؾ فٌه ألنه هللا ال ٌخلؾ المٌعاد
   .(ٓٔ)ٌمول: وعدهم هللا وعدا حما، ال شن فٌه وال خلؾ له" لال الطبري: " 
أي : هذا كابن ال محالة ؛ ألنه من وعد هللا ، وهللا ال ٌخلؾ المٌعاد ؛  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)ألنه الكرٌم المنان ، الفعال لما ٌشاء ، المادر على كل شًء"
[، أي:" وهو العزٌز فً أمره، الحكٌم فً 5اْلَحِكٌُم{] لممان : لوله تعالى:}َوُهَو اْلعَِزٌُز  
 .(ٕٔ)تدبٌره"

ٌمول: وهو الشدٌد فً انتمامه من أهل الشرن به، والصادٌن عن سبٌله،  لال الطبري: " 
   .(ٖٔ)}الحكٌم{ فً تدبٌر خلمه"

} َوُهَو اْلعَِزٌُز { ، الذي لد لهر كل شًء ، ودان له كل شًء ، }  لال ابن كثٌر:" 
اْلَحِكٌُم{ ، فً ألواله وأفعاله ، الذي جعل المرآن هدى للمإمنٌن، } لُْل ُهَو ِللهِذٌَن آَمنُوا ُهًدى َوِشفَاٌء 

                                                           

 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .52ٖٓ-5ٖٙٓ/5(:ص2ٕ٘2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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ٌِْهْم َعًمى { ]فصلت [ ، } َونُنزُل ِمَن اْلمُْرآِن َما ُهَو ٗٗ:  َوالهِذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن فًِ آَذانِِهْم َوْلٌر َوُهَو َعلَ
 .(ٔ)["1ِٕشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِلْلُمْإِمنٌَِن َوال ٌَِزٌُد الظهاِلِمٌَن إاِل َخَساًرا { ]اإلسراء : 

 
 المرآن

ًَ أَْن تَِمٌَد بُِكْم وَ  ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها َوأَْلمَى فًِ اأْلَْرِض َرَواِس بَثَّ فٌَِها ِمْن ُكّلِ }َخلََك السََّماَواِت بِغَ
 [ ٓٔ({] لممان : َٓٔدابٍَّة َوأَْنَزْلنَا ِمَن السََّماِء َماًء فَؤَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِرٌٍم )

 التفسٌر:
خلك هللا السموات، ورفعها بؽٌر عمد كما تشاهدونها، وألمى فً األرض جباال ثابتة؛ لببل 

نشر فً األرض مختلؾ أنواع الدواب، وأنزلنا من السحاب تضطرب وتتحرن فتفسد حٌاتكم، و
 مطًرا، فؤنبتنا به من األرض من كل زوج بهٌج نافع حسن المنظر.

ٌِْر َعَمٍد تََرْونََها{] لممان :   [، أي:" خلك هللا السموات، ٓٔلوله تعالى:}َخلََك السهَماَواِت بِؽَ
 .(ٕ)ورفعها بؽٌر عمد كما تشاهدونها"

   .(ٖ)ومن حكمته أنه }خلك السموات{ السبع }بؽٌر عمد ترونها{" الطبري: ٌمول:"لال  
ٌبٌن سبحانه بهذا لدرته العظٌمة على خلك السموات واألرض ، وما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)فٌهما وما بٌنهما "
 .(٘)عن ابن عباس: "}بؽٌر عمد ترونها{، لال: لعلها بعمد ال ترونها" 
 .(ٙ)لها عمد ال ترونها"ولال ابن عباس:"  
 .(2)عن مجاهد لال: "إنها بعمد ال ترونها"و 
 .(1)ترونها بؽٌر عمد، وهً بعمد" ولال عكرمة:" 
 .(5)لال الحسن ولتادة: إنها بؽٌر عمد ترونها، لٌس لها عمد"و 
ًَ أَْن تَِمٌَد بُِكْم{] لممان :   وألمى فً [، أي:" ٓٔلوله تعالى:}َوأَْلمَى فًِ اأْلَْرِض َرَواِس

 .(ٓٔ)األرض جباال ثابتة؛ لببل تضطرب وتتحرن فتفسد حٌاتكم"
أن ال  -وهً ثوابت الجبال-وجعل على ظهر األرض رواسً، لال الطبري: "ٌمول:  

تضطرب بكم، وال تتحرن ٌمنة وال ٌسرة، ولكن تستمر بكم، ولوال ذلن ما ألرت علٌها 
 .(ٔٔ)خلما"

ٌعنً : الجبال أرست األرض وثملتها لببل تضطرب بؤهلها على وجه  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)الماء ؛ ولهذا لال : } أَْن تَِمٌَد بُِكْم { أي : لببل تمٌد بكم "

 .(ٖٔ)عن لتادة: "}وألمى فً األرض رواسً{، أي: جباال، }أن تمٌد بكم{، أثبتها بالجبال" 
[، أي:" ونشر فً األرض مختلؾ َٓٔدابهٍة{] لممان : لوله تعالى:}َوبَثه فٌَِها ِمْن ُكّلِ  

 .(ٗٔ)أنواع الدواب"

                                                           

 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 . ٖٖٔ/ٕٓاخرجه الطبري: (ٖٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
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ٌمول: وفرق فً األرض من كل أنواع الدواب. ولٌل: الدواب اسم لكل  لال الطبري: " 
 .(ٔ)ما أكل وشرب، وهو عندي لكل ما دب على األرض"

أي : وذرأ فٌها من أصناؾ الحٌوانات مما ال ٌعلم عدد أشكالها وألوانها  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)إال الذي خلمها "

 .(ٖ)[، أي:" وأنزلنا من السحاب مطًرا"ٓٔلوله تعالى:}َوأَْنَزْلنَا ِمَن السهَماِء َماًء{] لممان :  
 .(ٖ)مطًرا"

 .(ٗ)وأنزلنا من السماء مطرا"لال الطبري: " 
[، أي:" فؤنبتنا به من األرض ٓٔفٌَِها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِرٌٍم{] لممان : لوله تعالى:}فَؤَْنبَتْنَا  

 .(٘)من كل زوج بهٌج نافع حسن المنظر"
فؤنبتنا بذلن المطر فً األرض من كل نوع من النبات }كرٌم{،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)وهو الحسن النبتة"
الرازق بموله تعالى } َوأَنزْلنَا ِمَن السهَماِء لال ابن كثٌر:" لما لرر أنه الخالك نبه على أنه  

َماًء فَؤَْنبَتْنَا فٌَِها ِمْن ُكّلِ َزْوجٍ َكِرٌٍم{، أي : من كل زوج من النبات كرٌم ، أي : حسن 
 . (2)المنظر"
 .(1)عن لتادة: "}من كل زوج كرٌم{، أي: حسن" 

 
 المرآن

ِ فَؤَُرونًِ َماَذا َخلََك  ({] لممان : ٔٔالَِّذٌَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّاِلُموَن فًِ َضاَلٍل ُمبٌٍِن )}َهَذا َخْلُك َّللاَّ
ٔٔ] 

 التفسٌر: 
: ماذا خلمت آلهتكم التً تعبدونها من -أٌها المشركون-وكل ما تشاهدونه هو خلك هللا، فؤرونً 

 دون هللا؟ بل المشركون فً ذهاب بٌِّن عن الحك واالستمامة.
ِ{] لممان : لوله تعالى:}َهَذا َخلْ    .(5)[، أي:" وكل ما تشاهدونه هو خلك هللا"ُٔٔك َّللاه
هذا الذي أعددت علٌكم أٌها الناس أنً خلمته فً هذه اآلٌة خلك هللا  لال الطبري: ٌمول:" 

الذي له ألوهة كل شًء، وعبادة كل خلك، الذي ال تصلح العبادة لؽٌره، وال تنبؽً لشًء 
 .(ٓٔ)سواه"

أي : هذا الذي ذكره تعالى من خلك السموات ، واألرض وما بٌنهما ، لال ابن كثٌر:"  
 .(ٔٔ)صادر عن فعل هللا وخلمه وتمدٌره ، وحده ال شرٌن له فً ذلن"

  .(ٕٔ)}هذا{، إشارة إلى ما ذكر من مخلولاته. والخلك بمعنى المخلوق" لال الزمخشري:" 
{، أي: مخلوق هللا، أي: أي: هذا الذي ذكرته مما تعاٌنون: }خلك هللا لال المرطبً:" 

 .(ٖٔ)خلمها من ؼٌر شرٌن"

                                                           

 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٖٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٖالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .1٘/ٗٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٖٔ)
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أي: ما ذكر من خلك السموات واألرض، وما بث فٌهما من الدواب وما  لال لتادة:" 
 .(ٔ)أنبت من كل زوج"

وصؾ هللا عز وجل خلمه الذي ٌعجز المخلولون عن أن ٌؤتوا بمثله، أو  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)ٌمدروا على نوع منه ثم لال: }هذا خلك هللا فؤرونً ماذا خلك الذٌن من دونه{"

أٌها -[، أي:" فؤرونً ٔٔلوله تعالى:}فَؤَُرونًِ َماَذا َخلََك الهِذٌَن ِمْن ُدونِِه{] لممان :  
 .(ٖ)آلهتكم التً تعبدونها من دون هللا؟": ماذا خلمت -المشركون

فؤرونً أٌها المشركون فً عبادتكم إٌاه من دونه من اآللهة  لال الطبري: ٌمول:" 
واألوثان، أي شًء خلك الذٌن من دونه من آلهتكم وأصنامكم، حتى استحمت علٌكم العبادة 

 .(ٗ)فعبدتموها من دونه؟ كما استحك ذلن علٌكم خالمكم، وخالك هذه األشٌاء التً عددتها علٌكم"
 .(٘)وتدعون من األصنام واألنداد "لال ابن كثٌر:" أي : مما تعبدون  
}فؤرونً{ معاشر المشركٌن }ماذا خلك الذٌن من دونه{، ٌعنً:  لال المرطبً:" 
  .(ٙ)األصنام"
 .(2)ٌعنً: األصنام" لال لتادة:" 
ٌعنً: كفار مكة، }ماذا خلك الذٌن تدعون{، ٌعنً: تعبدون }من دونه{  لال مماتل:" 

 .(1)ٌعنً: المبلبكة"
}الذٌن من دونه{: آلهتهم، بكتهم بؤن هذه األشٌاء العظٌمة مما خلمه هللا  الزمخشري:"لال  

  .(5)وأنشؤه. فؤرونى ماذا خلمته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة"
 .(ٓٔ)فؤرونى ماذا خلك الذٌن عبدتم من دونه فً أرضه وسمابه؟" لال المشٌري:" 
[، أي:" بل المشركون فً ذهاب ٔٔبَلٍل ُمبٌٍِن{] لممان : لوله تعالى:}بَِل الظهاِلُموَن فًِ ضَ  

 .(ٔٔ)بٌِّن عن الحك واالستمامة"
 .(ٕٔ)أي: فً خطؤ بٌن" لال السمعانً:" 
لال ابن كثٌر:" ٌعنً : المشركٌن باهلل العابدٌن معه ؼٌره ]فً[ جهل وعمى واضح  

 . (ٖٔ)ظاهر ال خفاء به "
ما عبد هإالء المشركون األوثان واألصنام من أجل أنها تخلك  لال الطبري: ٌمول:" 

شٌبا، ولكنهم دعاهم إلى عبادتها ضبللهم، وذهابهم عن سبٌل الحك، فهم فً ضبلل: ٌمول: فهم 
فً جور عن الحك، وذهاب عن االستمامة مبٌن: ٌمول: ٌبٌن لمن تؤمله، ونظر فٌه وفكر بعمل أنه 

 .(ٗٔ)ضبلل ال هدى"
أضرب عن تبكٌتهم إلى التسجٌل علٌهم بالتورط فً ضبلل لٌس بعده  الزمخشري:"لال  
  .(٘ٔ)ضبلل"

                                                           

 .52ٖٓ/5(:ص2ٕ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٗٔ/ٗمعنً المرآن:  (ٕ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1٘/ٗٔتفسٌرا لمرطبً:  (ٙ)
 .52ٖٓ/5(:ص2ٕ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٖٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .5ٕٗ/ٖالكشاؾ:  (5)
 .ٖٓٔ/ٖلطابؾ الؽشارات:  (ٓٔ)
 .ٔٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .ٖٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٖٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٖالكشاؾ:  (٘ٔ)
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 [:ٔٔ-ٙفوابد اآلٌات:]
 حرمة ؼناء النساء للرجال األجانب. -ٔ
حرمة شراء األؼانً فً األشرطة واالسطوانات التً بها ؼناء العواهر والخلٌعٌن من  -ٕ

 الرجال.
 ابعة الٌوم فً العالم كافره ومسلمه.حرمة حفبلت الرلص والؽناء الش -ٖ
 دعوة هللا تموم على دعامتً الترهٌب والترؼٌب والبشارة والنذارة. -ٗ
 بٌان شتّى مظاهر المدرة والعلم والعز والحكمة الموجب لئلٌمان والتوحٌد. -٘
ال لصور فً األدلة والحجج اإللهٌة وإنما ضبلل العمول بالشرن والمعاصً هو المانع من  -ٙ
 الهتداء. والعٌاذ باهلل تعالى.ا

 
 المرآن

ِ َوَمْن ٌَْشُكْر فَِإنََّما ٌَْشُكُر ِلنَْفِسِه َوَمْن َكفََر فَ  ٌْنَا لُْمَماَن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر ّلِِلَّ ًٌّ }َولَمَْد آتَ َ َغنِ ِإنَّ َّللاَّ
 [ٕٔ({ ]الروم: َٕٔحِمٌٌد )

 التفسٌر: 
)وهو لممان( الحكمة، وهً الفمه فً الدٌن وسبلمة العمل ولمد أعطٌنا عبًدا صالًحا من عبادنا 

واإلصابة فً المول، وللنا له: اشكر هلل نِعََمه علٌن، وَمن ٌشكر لربه فإنما ٌعود نَْفع ذلن علٌه، 
 ومن جحد نِعََمه فإن هللا ؼنً عن شكره، ؼٌر محتاج إلٌه، له الحمد والثناء على كل حال.

[، أي:" ولمد أعطٌنا عبًدا صالًحا من ٕٔنَا لُْمَماَن اْلِحْكَمةَ{ ]الروم: لوله تعالى:}َولَمَْد آتٌَْ  
 .(ٔ)عبادنا )وهو لممان( الحكمة، وهً الفمه فً الدٌن وسبلمة العمل واإلصابة فً المول"

 .(ٕ)ولمد آتٌنا لممان الفمه فً الدٌن والعمل واإلصابة فً المول" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)أعطٌناه العلم والفهم من ؼٌر نبوة، فهذه نعمة" لال مماتل:" 
 .(ٗ)أي : الفهم والعلم والتعبٌر" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)اإلصابة فً العمل والعمد والنطك"« الحكمة» لال المشٌري:" 
 .(ٙ)أي: الفمه فً اإلسبلم، ولم ٌكن نبٌا، ولم ٌوح إلٌه" لال لتادة:" 
لممان الحكمة{، لال: الفمه والعمل واإلصابة فً المول من عن مجاهد، لوله: "}ولمد آتٌنا  

 .(2)ؼٌر نبوة"
 .(1)الحكمة: الصواب" ولال مجاهد:" 
 .(5)الحكمة: األمانة" ولال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)عن مجاهد: "}ولمد آتٌنا لممان الحكمة{، لال: المرآن" 
 .(ٔٔ)كان لممان رجبل صالحا، ولم ٌكن نبٌا" لال مجاهد:" 
ولال لتادة:" خٌر هللا تعالى لممان بٌن الحكمة والنبوة فاختار الحكمة علً النبوة فؤتاه  

جبرٌل علٌه السبلم وهو نابم فذر علٌه الحكمة فؤصبح ٌنطك بها، فمٌل له: كٌؾ اخترت الحكمة 

                                                           

 .ٕٔٗسر: التفسٌر المٌ (ٔ)
 .ٖٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٓٔ/ٖلطابؾ الؽشارات:  (٘)
 .ٖٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٙٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٙٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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علً النبوة ولد خٌرن ربن؟ فمال لو أنه أرسل إلً بالنبوة عزمة لرجوت فٌها الفوز منه، ولكنت 
 .(ٔ)أرجو أن ألوم بها، ولكنه خٌرنً، فخفت أن أضعؾ عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلً"

عن وهب بن منبه: "أنه سبل أكان لممان علٌه السبلم نبٌا؟ لال: ال. لم ٌوح الٌه، وكان  
 .(ٕ)رجبل صالحا"

كان لممان الحكٌم عبدا حبشٌا، ؼلٌظ الشفتٌن، مصفح المدمٌن، لاضٌا على  لال مجاهد:" 
 .(ٖ)بنً إسرابٌل"

 .(ٗ)كان لممان عبدا أسود، عظٌم الشفتٌن، مشمك المدمٌن" لال مجاهد:" 
 .(٘)كان لممان الحكٌم أسود من سودان مصر" لال سعٌد بن المسٌب:" 
 .(ٙ)كان لممان عبدا حبشٌا" لال ابن عباس:" 
عبد الرحمن بن حرملة، لال: "جاء أسود إلى سعٌد بن المسٌب ٌسؤل، فمال له عن  

سعٌد: ال تحزن من أجل أنن أسود، فإنه كان من خٌر الناس ثبلثة من السودان: ببلل، ومهجع 
 .(2)مولى عمر بن الخطاب، ولممان الحكٌم كان أسود نوبٌا ذا مشافر"

ا نجارا، فمال له مواله: اذبح لنا هذه الشاة، لال خالد الربعً: "كان لممان عبدا حبشٌ 
فذبحها، لال: أخرج أطٌب مضؽتٌن فٌها، فؤخرج اللسان والملب، ثم مكث ما شاء هللا، ثم لال: 
اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها، فمال: أخرج أخبث مضؽتٌن فٌها، فؤخرج اللسان والملب، فمال له 

رجتهما، وأمرتن أن تخرج أخبث مضؽتٌن فٌها مواله: أمرتن أن تخرج أطٌب مضؽتٌن فٌها فؤخ
فؤخرجتهما، فمال له لممان: إنه لٌس من شًء أطٌب منهما إذا طابا، وال أخبث منهما إذا 

 .(1)خبثا"
لال عمرو بن لٌس: "كان لممان عبدا أسود، ؼلٌظ الشفتٌن، مصفح المدمٌن، فؤتاه رجل،  

ت ترعى معً الؽنم فً مكان كذا وكذا؟ وهو فً مجلس أناس ٌحدثهم، فمال له: ألست الذي كن
 .(5)لال: نعم، لال: فما بلػ بن ما أرى؟ لال: صدق الحدٌث، والصمت عما ال ٌعنٌنً"

عن أبً الدرداء رضً هللا عنه، أنه ذكر لممان الحكٌم، فمال: "ما أوتً ما أوتً عن 
تفكٌر عمٌك أهل، وال مال، وال حسب وال خصال ولكنه كان رجبل صمصامة سكٌتا، طوٌل ال

النظر، لم ٌنم نهارا لط ولم ٌره أحد ٌبزق وال ٌتنحنح وال ٌبول وال ٌتؽوط وال ٌؽتسل وال ٌعبث 
حكمة ٌستعٌدها إٌاه وكان لد تزوج وولد له  وال ٌضحن كان ال ٌعٌد منطما نطمه إال أن ٌمول:

ر وٌعتبر فبذلن أوالد فماتوا فلم ٌبن علٌهم، وكان ٌؽشى السلطان وٌؤتً الحكماء لٌنظر وٌتفك
 .(ٓٔ)أوتً ما أوتً"

 .(ٔٔ)كان لممان علٌه السبلم نبٌا" وروي عن عكرمة، لال:" 
 .(ٕٔ)ولال لٌث:" كانت حكمة لممان علٌه السبلم نبوة" 
 .(ٖٔ)ذهب أكثر أهل العلم أنه لم ٌكن نبٌا" لال السمعانً:" 

                                                           

 .52ٖٓ/5(:ص2ٖٖ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .52ٖٓ/5(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .51ٖٓ/5(:ص2ٖ٘2ٔأخرجه ابن أبً حاتم)  (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓ، والطبري: 51ٖٓ/5(:ص2ٖ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .51ٖٓ/5(:ص2ٖ٘ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم)  (ٕٔ)
 .5ٕٕ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)



5ٕ 
 

اختلؾ السلؾ فً لممان ، علٌه السبلم : هل كان نبًٌا ، أو عبًدا صالحا  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)من ؼٌر نبوة ؟ على لولٌن ، األكثرون على الثانً"

ِ{ ]الروم:    .(ٕ)[، أي:" وللنا له: اشكر هلل نِعََمه علٌن"ٕٔلوله تعالى:}أَِن اْشُكْر لِِله
 .(ٖ)أن احمد هللا على ما آتان من فضله" لال الطبري: ٌمول:" 
أي : أمرناه أن ٌشكر هللا ، عز وجل ، على ما أتاه هللا ومنحه ووهبه من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)الفضل ، الذي خصهه به عمن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانه "
 .(٘)فً نعمه فٌما أعطان من الحكمة" -عز وجل -فملنا له: }أن اشكر هلل{ لال مماتل:" 
[، أي:" وَمن ٌشكر لربه فإنما ٕٔلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْشُكْر فَإِنهَما ٌَْشُكُر ِلنَْفِسِه{ ]الروم:  

 .(ٙ)ٌعود نَْفع ذلن علٌه"
سه، ألن هللا ٌجزل ٌمول: ومن ٌشكر هللا على نعمه عنده فإنما ٌشكر لنف لال الطبري: " 

 .(2)له على شكره إٌاه الثواب، وٌنمذه به من الهلكة"
أي : إنما ٌعود نفع ذلن وثوابه على الشاكرٌن لموله تعالى : } َوَمْن َعِمَل  لال ابن كثٌر:" 

 .(1)["َٗٗصاِلًحا فؤَلْنفُِسِهْم ٌَْمَهُدوَن { ]الروم : 
 .(5)فً نعمه فٌوحده، فإنما ٌعمل الخٌر لنفسه" -تعالى -ومن ٌشكر هلل لال مماتل:" 
ًٌّ َحِمٌٌد{ ]الروم:   َ َؼنِ [، أي:" ومن جحد نِعََمه فإن هللا ٕٔلوله تعالى:}َوَمْن َكفََر فَإِنه َّللاه

 .(ٓٔ)ؼنً عن شكره، ؼٌر محتاج إلٌه، له الحمد والثناء على كل حال"
كفر نعمة هللا علٌه إلى نفسه أساء؛ ألن هللا معالبه على ٌمول: ومن  لال الطبري: " 

كفرانه إٌاه، وهللا ؼنً عن شكره إٌاه على نعمه، ال حاجة به إلٌه، ألن شكره إٌاه ال ٌزٌد فً 
سلطانه، وال ٌنمص كفرانه إٌاه من ملكه. وٌعنً بموله: }حمٌد{ محمود على كل حال، له الحمد 

 .(ٔٔ)شكره علٌها"على نعمه، كفر العبد نعمته أو 
}فإن هللا ؼنً{ عن عبادة خلمه،  -عز وجل -}ومن كفر{ النعم فلم ٌوحد ربه لال مماتل:" 

 .(ٕٔ)}حمٌد{ عن خلمه فً سلطانه"
أي : ؼنً عن العباد ، ال ٌتضرر بذلن ، ولو كفر أهل األرض كلهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)جمٌعًا ، فإنه الؽنً عمن سواه ؛ فبل إله إال هللا ، وال نعبد إال إٌاه "
 

 المرآن
ْرَن لَُظْلٌم  ِ إِنَّ الّشِ ًَّ اَل تُْشِرْن بِاّلِلَّ ({ ]لممان : َٖٔعِظٌٌم )}َوإِْذ لَاَل لُْمَماُن اِلْبنِِه َوُهَو ٌَِعُظهُ ٌَابُنَ

ٖٔ] 
 التفسٌر: 

ًه ال تشرن باهلل فتظلم نفسن؛  -أٌها الرسول-واذكر  نصٌحة لممان البنه حٌن لال له واعًظا: ٌا بن
 إن الشرن ألعظم الكبابر وأبشعها.

                                                           

 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٕٔٗتفسٌر المٌسر: ال (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)



5ٖ 
 

  ِ ًه اَل تُْشِرْن بِالِله [، أي:" ٖٔ{ ]لممان : لوله تعالى:}َوإِْذ لَاَل لُْمَماُن اِلْبنِِه َوُهَو ٌَِعُظهُ ٌَابُنَ
ًه ال تشرن باهلل  -أٌها الرسول-واذكر   .(ٔ)"أحدانصٌحة لممان البنه حٌن لال له واعًظا: ٌا بن

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكر ٌا دمحم }وإذ لال لممان البنه وهو  لال الطبري: " 
 .(ٕ)ٌعظه ٌا بنً ال تشرن باهلل{"

 .(ٖ)"أي: ال تعدل باهلل أحدا فً الربوبٌة السمعانً:"لال  
: ٌإدبه، }ٌا بنً ال تشرن -عز وجل -اسم ابنه أنعم، }وهو ٌعظه{، ٌعنً لال مماتل:" 

 .(ٗ)باهلل{ معه ؼٌره"
وهو : لممان بن عنماء بن  -ٌمول تعالى مخبًرا عن وصٌة لممان لولده  لال ابن كثٌر:" 

سدون. واسم ابنه : ثاران فً لول حكاه السهٌلً. ولد ذكره هللا تعالى بؤحسن الذكر ، فإنه آتاه 
الحكمة ، وهو ٌوصً ولده الذي هو أشفك الناس علٌه وأحبهم إلٌه ، فهو حمٌك أن ٌمنحه أفضل 

 .(٘)صاه أوال بؤن ٌعبد هللا وحده وال ٌشرن به شٌبًا"ما ٌعرؾ ؛ ولهذا أو
ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم{ ]لممان :   [، أي:" إن الشرن ألعظم الكبابر ٖٔلوله تعالى:}إِنه الّشِ
 .(ٙ)وأبشعها"
 .(2)"ٌمول: لخطؤ من المول عظٌم" لال الطبري: 
 .(1)أي : هو أعظم الظلم " لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: أن هللا هو المحًٌ الممٌت الرازق المنعم وحده ال شرٌن له فإذا  لال الزجاج:" 

أشرن به أحد ؼٌره فذلن أعظم الظلم؛ ألنه جعل النعمة لؽٌر ربها، وأصل الظلم فً اللؽة وضع 
 .(5)الشًء فً ؼٌر موضعه"

 .(ٓٔ)"من أشرن مع هللا ؼٌره فمد وضع الشًء فً ؼٌر موضعه لال السمعانً:" 
كان ابنه وامرأته كفارا فما زال بهما حتى أسلما وزعموا أن لممان كان ابن  مماتل:"لال  

 .(ٔٔ)صلى هللا علٌه" -خالة أٌوب
عن عبد هللا ، رضً هللا عنه ، لال : "لما نزلت : } الهِذٌَن آَمنُوا َولَْم ٌَْلبُِسوا إٌَِمانَُهْم بُِظْلٍم 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولالوا : أٌنا لم ٌَْلبس إٌمانه بظلم ؟ [ ، شك ذلن على أصحاب رسول 1ٕ{ ]األنعام : 
ِ إِنه »فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  ًه ال تُْشِرْن بِالِله إنه لٌس بذان ، أال تسمع إلى لول لممان : } ٌَا بُنَ

ْرَن لَُظْلٌم َعِظٌٌم {  .(ٕٔ)"«الّشِ
 

 المرآن
ْنَساَن  ٌْنَا اإْلِ ٌَْن }َوَوصَّ ٌِْن أَِن اْشُكْر ِلً َوِلَواِلَد هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن َوفَِصالُهُ فًِ َعاَم ٌِْه َحَملَتْهُ أُمُّ بَِواِلَد
ًَّ اْلَمِصٌُر )  [ٗٔ({ ]لممان : ٗٔإِلَ

 التفسٌر: 

                                                           

 .ٔ٘ٗ/ٕ، وصفوة التفاسٌر: ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .ٖٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .(ٕٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )22ٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٕٔ)
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وأََمْرنا اإلنسان ببّرِ والدٌه واإلحسان إلٌهما، َحَملَتْه أمه ضعفًا على ضعؾ، وحمله وفِطامه عن 
ًه المرجع فؤُجازي ُكبل بما ا لرضاعة فً مدة عامٌن، وللنا له: اشكر هلل، ثم اشكر لوالدٌن، إل

 ٌستحك.
 سبب النزول:

لال مصعب بن سعد: "حلفت أم سعد أن ال تؤكل وال تشرب، حتى ٌتحول سعد عن دٌنه،  
: فلما أفالت لال: فؤبى علٌها، فلم تزل كذلن حتى ؼشً علٌها، لال: فؤتاها بنوها فسموها، لال

ٌْه{، إلى لوله:} فًِ الدُّْنٌَا َمْعُروفًا{  ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ دعت هللا علٌه، فنزلت هذه اآلٌة: }َوَوصه
 .(ٔ)[ "٘ٔ]لممان : 
نزلت هذه اآلٌة فً سعد بن أبً ولاص }َوإن َجاَهداَن َعلَى أن تُْشِرَن  لال أبو هبٌرة:" 

ٌَْس لََن بِِه عْلٌم فبَل تُِطْعُهما{" بًِ ما لَ
(ٕ). 

ٌِْه{ ]لممان :   ْنَساَن بَِواِلَد ٌْنَا اإْلِ [، أي:" وأََمْرنا اإلنسان ببّرِ والدٌه ٗٔلوله تعالى:}َوَوصه
 .(ٖ)واإلحسان إلٌهما"

 .(ٗ)ٌمول: " وأمرنا اإلنسان ببر والدٌه" ي:لال الطبر 
ثم لََرَن بوصٌته إٌاه بعبادة هللا وحده البر بالوالدٌن. كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْن إِْحَسانًا { ]اإلسراء :  [. وكثٌرا ما ٌمرن تعالى بٌن َٖٕولََضى َربَُّن أاَل تَْعبُُدوا إاِل إٌِهاهُ َوبِاْلَواِلَد
ٌْنَا اإلْنَساَن بَِواِلَدٌْ   .(٘)ِه{"ذلن فً المرآن. ولال هاهنا } َوَوصه

هُ َوْهنًا َعلَى َوْهٍن{ ]لممان :   [، أي:" َحَملَتْه أمه ضعفًا على ٗٔلوله تعالى:}َحَملَتْهُ أُمُّ
 .(ٙ)ضعؾ"
 :(2)" ٌمول: ضعفا على ضعؾ، وشدة على شدة، ومنه لول زهٌرلال الطبري: 

 .(1)ه َهلَُكوا"فَلَْن ٌَمُولُوا بَِحْبٍل َواِهٍن َخلٍَك ... لَْو كاَن لَْوُمَن فًِ أْسبابِ 
 .(5)أي: لزمها لحملها إٌاه أن ضعفت مرة بعد مرة" لال الزجاج:"

هُ َوْهنًا َعلى َوْهٍن{، أي: جهدا على جهد"   .(ٓٔ)عن لَتادة لوله: "}َحَملَتْهُ أُمُّ
 .(ٔٔ)وعن مجاهد: "}َوْهنًا ًعلى َوْهٍن{، لال: وهن الولد على وهن الوالدة وضعفها" 
 .(ٕٔ)وهو الولد" ولال مجاهد:" مشمة، 
 .(ٖٔ)لال عطاء الخراسانً:" ضعفا على ضعؾ" 
ٌِْن{ ]لممان :   [، أي:" وحمله وفِطامه عن الرضاعة فً ٗٔلوله تعالى:}َوفَِصالُهُ فًِ َعاَم

 .(ٔ)مدة عامٌن"
                                                           

 .1ٖٔ/ٕٓ: أخرجه الطبري (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
( . ولبل ٕ٘ٗالبٌت لزهٌر بن أبً سلمى )مختار الشعر الجاهلً، بشرح مصطفى السما، طبعة الحلبً ص (2)

ٌَْداِء ُكلِِّهِم ... بِؤَّي َحْبِل ِجَواٍر ُكْنُت أْمتَِسنُ البٌت بٌت مرتبط به   ارتباط السإال بالجواب لال: َهبل سؤَلَت بنً الصه
ومعنى بٌت الشاهد: هو حبل شدٌد محكم، فمن تمسن به نجا، ولٌس بحبل ضعٌؾ، من تعلك بؤسبابه هلن. لالوا: 

بنً عبد هللا بن ؼطفان، فؽنم، واستاق إبل زهٌر  وكان الحارث بن ورلاء الصٌداوي من بنً أسد، أؼار على
وراعٌه ٌساًرا فخاطبه زهٌر بهذه المصٌدة، وذكره بؤنه كان فً عهده وجواره، وأنه إن لم ٌرد علٌه اإلبل 

 .والراعً فإنه سٌمول فٌه من لصابد الهجو ما ٌفضحه فً أحٌاء العرب
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .2ٖٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٖٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .51ٖٓ/5(:ص2٘ٗٔٔاخجره ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .51ٖٓ/5(:ص2٘ٗٓٔاخجره ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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 .(ٕ)ٌمول: وفطامه فً انمضاء عامٌن" لال الطبري: " 
امٌن ، كما لال تعالى : } أي : تربٌته وإرضاعه بعد وضعه فً ع لال ابن كثٌر:" 

َضاَعةَ { ]البمرة :  ٌِْن ِلَمْن أََراَد أَْن ٌُتِمه الره ٌِْن َكاِملَ  [.َٖٖٕواْلَواِلَداُت ٌُْرِضْعَن أَْوالَدُهنه َحْولَ
ومن هاهنا استنبط ابن عباس وؼٌره من األبمة أن ألل مدة الحمل ستة أشهر ؛ ألنه لال تعالى 

[. وإنما ٌذكر تعالى تربٌةَ ْ٘ٔملُهُ َوفَِصالُهُ ثبَلثُوَن َشْهًرا { ]األحماؾ : فً اآلٌة األخرى : } َوحَ 
الوالدة وتعبها ومشمتها فً سهرها لٌبل ونهاًرا ، لٌُذّكر الولد بإحسانها المتمدم إلٌه ، كما لال 

َانًِ َصِؽًٌرا { ]اإلسراء :   .(ٖ)["ٕٗتعالى : } َولُْل َرّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربٌه
ٌَْن{ ]لممان :   [، أي:" وللنا له: اشكر هلل، ثم اشكر ٗٔلوله تعالى:}أَِن اْشُكْر ِلً َوِلَواِلَد
 .(ٗ)لوالدٌن"
ٌمول: وعهدنا إلٌه أن اشكر لً على نعمً علٌن، ولوالدٌن تربٌتهما  لال الطبري:" 

 .(٘)إٌان، وعبلجهما فٌن ما عالجا من المشمة حتى استحكم لوان"
 .(ٙ)أي : فإنً سؤجزٌن على ذلن أوفر الجزاء " كثٌر:"لال ابن  
لال سفٌان بن عٌٌنة: من صلى الصلوات الخمس فً موالٌتها فمد شكر هللا تعالى، ومن  

 .(2)استؽفر ألبوٌه فً كل صبلة فمد شكر أبوٌه"
ًه اْلَمِصٌُر{ ]لممان :   ًه المرجع فؤُجازي ُكبل بما ٗٔلوله تعالى:}إِلَ  .(1)ٌستحك"[، أي:" إل
ٌمول: إلى هللا مصٌرن أٌها اإلنسان، وهو سابلن عما كان من شكرن له  لال الطبري:" 

على نعمه علٌن، وعما كان من شكرن لوالدٌن، وبّرن بهما على ما لمٌا منن من العناء والمشمة 
 .(5)فً حال طفولٌتن وصبان، وما اصطنعا إلٌن فً بّرهما بن، وتحننهما علٌن"

بن وهب لال : "لدم علٌنا معاذ بن جبل ، وكان بعثه النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمام فحمد هللا عن سعٌد  
وأثنى علٌه ثم لال : إنً رسول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلٌكم : أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شٌبًا ، وأن 

و إلى النار ، إلامة فبل ظعن ، تطٌعونً ال آلوكم خًٌرا ، وأن المصٌر إلى هللا ، وإلى الجنة أ
 .(ٓٔ)وخلود فبل موت"

 
 المرآن

ْنٌَا َمْعرُ  ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ وفًا }َوإِْن َجاَهَداَن َعلَى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ
ًَّ َمْرِجعُُكْم فَ  ًَّ ثُمَّ إِلَ  [٘ٔ({ ]لممان : ٘ٔؤُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )َواتَّبِْع َسبٌَِل َمْن أَنَاَب إِلَ

 التفسٌر: 
والدان على أن تشرن بً ؼٌري فً عبادتن إٌاي مما لٌس لن  -أٌها الولد المإمن-وإن جاهدن 

به ِعلم، أو أمران بمعصٌة ِمن معاصً هللا فبل تطعهما؛ ألنه ال طاعة لمخلوق فً معصٌة 
طرٌك َمن  -أٌها االبن المإمن-دنٌا بالمعروؾ فٌما ال إثم فٌه، واسلن الخالك، وصاحبهما فً ال

ًه مرجعكم، فؤخبركم بما كنتم تعملونه فً  ًه وآمن برسولً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إل تاب من ذنبه، ورجع إل
 الدنٌا، وأجازي كله عامل بعمله.

 سبب النزول:

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري : (٘)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 . بدون سند.ٖٕٔ/ٗنمبل عن تفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري : (5)
 .2ٖٖ-ٖٖٙ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبَل سبب نزول لوله تعالى: }َوإِْن َجاَهَداَن  - أ َعلى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ
 [٘ٔتُِطْعُهَما{ ]لممان : 

ًه هذه اآلٌة : }َوإِْن  عن أبً عثمان النهدي : "أن سعد بن مالن لال : أنزلت ف
ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبَل تُِطْعُهَما{ اآلٌة ، ولال : كنت  رجبل َجاَهَداَن َعلى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ

بًرا بؤمً ، فلما أسلمت لالت : ٌا سعد ، ما هذا الذي أران لد أحدثت ؟ لَتََدَعّن دٌنن هذا 
أو ال آكل وال أشرب حتى أموت ، فَتُعٌَهر بً ، فٌمال : "ٌا لاتل أمه". فملت : ال تفعلً ٌا 

، أَمه ، فإنً ال أدع دٌنً هذا لشًء. فمكثْت ٌوًما ولٌلة لم تؤكل فؤصبحت لد جهدت 
فمكثْت ٌوًما آخر ولٌلة أخرى ال تؤكل ، فؤصبحْت لد اشتد جهدها ، فلما رأٌت ذلن للت 
: ٌا أمه ، تعلمٌن وهللا لو كانت لِن مابة نفس فَخرجت نَْفسا نَْفًسا ، ما تركت دٌنً هذا 

 .(ٔ)لشًء ، فإن شبت فكلً ، وإن شبت ال تؤكلً. فؤكلْت"
{ ]لممان : }َواتهبِْع َسبِ  سبب نزول لوله تعالى: - ب ًّ  [:ٌَ٘ٔل َمْن أَنَاَب إِلَ

لال عطاء عن ابن عباس: "ٌرٌد أبا بكر، وذلن أنه حٌن أسلم أتاه عبد الرحمن بن  
عوؾ، وسعد بن أبً ولاص، وسعٌد بن زٌد، وعثمان، وطلحة، والزبٌر، فمالوا ألبً بكر رضً 

 ملسو هيلع هللا ىلص فآمنوا وصدلوا، فؤنزل هللا هللا عنه: آمنت وصدلت دمحما؟ فمال أبو بكر: نعم، فؤتوا رسول هللا
 .(ٕ)": واتبع سبٌل من أناب إلً ٌعنً أبا بكر رضً هللا عنه-ٌمول لسعد -تعالى

ٌَْس لََن بِِه ِعْلٌم فبََل تُِطْعُهَما{ ]لممان : لوله تعالى:  }َوإِْن َجاَهَداَن َعلَى أَْن تُْشِرَن بًِ َما لَ
والدان على أن تشرن بً ؼٌري فً عبادتن إٌاي  -ا الولد المإمنأٌه-[، أي:" وإن جاهدن ٘ٔ

 .(ٖ)مما لٌس لن به ِعلم، أو أمران بمعصٌة ِمن معاصً هللا فبل تطعهما"
وإن جاهدن أٌها اإلنسان، والدان على أن تشرن بً فً عبادتن  لال الطبري : ٌمول:" 

إٌاي معً ؼٌري، مما ال تعلم أنه لً شرٌن، وال شرٌن له تعالى ذكره علّوا كبٌرا، فبل تطعهما 
 .(ٗ)فٌما أرادان علٌه من الشرن بً"

 أي : إن َحَرَصا علٌن كل الحرص على أن تتابعهما على دٌنهما ، فبل لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)تمبل منهما ذلن"

ْنٌَا َمْعُروفًا{ ]لممان : لوله تعالى:  [، أي:" وصاحبهما فً الدنٌا ٘ٔ}َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ
 .(ٙ)بالمعروؾ فٌما ال إثم فٌه"

ٌمول: وصاحبهما فً الدنٌا بالطاعة لهما فٌما ال تبعة علٌن فٌه، فٌما  لال الطبري : " 
 .(2)بٌنن وبٌن ربن وال إثم"

وال ٌمنعنهن ذلن من أن تصاحبهما فً الدنٌا معروفا ، أي : محسنًا  ل ابن كثٌر:أي:"لا 
 .(1)إلٌهما"

 .(5)ما ٌستحسن من األفعال"«: المعروؾ»معنى:  لال الزجاج:"
 .(ٓٔ)لال لتادة:" تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا ماتا، وتواسٌهما مما أعطان هللا" 
هبِْع لوله تعالى:  { ]لممان : }َوات ًه  -أٌها االبن المإمن-[، أي:" واسلن َ٘ٔسبٌَِل َمْن أَنَاَب إِلَ

ًه وآمن برسولً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"  .(ٔ)طرٌك َمن تاب من ذنبه، ورجع إل
                                                           

وذكره ابن األثٌر فً أسد الؽابة ، 2ٖٖ/ٙكثٌر:رواه الطبرانً فً كتاب العشرة، نمبل عن تفسٌر ابن  (ٔ)
 .( عن داود بن أبً هندٕٙٔ/ٕ)
 . بدون سند.1ٖ٘اسباب النزول للواحدي:  (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .52ٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
 .55ٖٓ/5(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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ٌمول: واسلن طرٌك من تاب من شركه، ورجع إلى اإلسبلم، واتبع دمحما  لال الطبري : " 
 .(ٕ)ملسو هيلع هللا ىلص"

 .(ٖ)أي: اتبع سبٌل من رجع إلً" الزجاج:"لال 
 .(ٗ)ٌعنً : المإمنٌن" لال ابن كثٌر: " 
 " ًّ {، أي: من ألبل إل ًه  .(٘)عن لَتادة :"}َواتهبِْع َسبٌَِل َمْن أَنَاَب إل
ًه َمْرِجعُُكْم فَؤُنَبِّبُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]لممان : لوله تعالى:  ًه [، أي:" ٘ٔ}ثُمه إِلَ ثم إل

 .(ٙ)مرجعكم، فؤخبركم بما كنتم تعملونه فً الدنٌا، وأجازي كله عامل بعمله"
ًّ مصٌركم ومعادكم بعد مماتكم، فؤخبركم بجمٌع ما كنتم  لال الطبري :  ٌمول: " فإن إل

فً الدنٌا تعملون من خٌر وشّر، ثم أجازٌكم على أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه والمسًء 
 .(2)بإساءته"

 [:٘ٔ-ٕٔفوابد اآلٌات:]
 تمرٌر التوحٌد والتندٌد بالشرن. -ٔ
 بٌان الحكمة وهً شكر هللا تعالى بطاعته وذكره إذ ال ٌشكر إال عالل فمٌه. -ٕ
 مشروعٌة الوعظ واإلرشاد للكبٌر والصؽٌر والمرٌب والبعٌد. -ٖ
 التهوٌل فً شؤن الشرن وإنه لظلم عظٌم. -ٗ
 ل العامٌن ال تزٌد.بٌان مدة الرضاع وهً فً خبل -٘
 وجوب بر الوالدٌن وصلتهما. -ٙ
 تمرٌر مبدأ ال طاعة لمخلوق فً معصٌة الخالك بعدم طاعة الوالدٌن فً ؼٌر المعروؾ. -2
وجوب اتباع سبٌل المإمنٌن من أهل السنة والجماعة وحرمة اتباع سبٌل أهل البدع  -1

 والضبللة.
 

 المرآن
ًَّ إِنََّها إِْن تَُن  ِمثْمَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن فًِ َصْخَرٍة أَْو فًِ السََّماَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض ٌَؤِْت }ٌَابُنَ

َ لَِطٌٌف َخبٌٌِر ) ُ إِنَّ َّللاَّ  [ٙٔ({ ]لممان : ٙٔبَِها َّللاَّ
 التفسٌر: 

ًه اعلم أن السٌبة أو الحسنة إن كانت لَْدر حبة خردل  فً باطن  -وهً المتناهٌة فً الصؽر-ٌا بن
جبل، أو فً أي مكان فً السموات أو فً األرض، فإن هللا ٌؤتً بها ٌوم المٌامة، وٌحاِسب 

 علٌها. إن هللا لطٌؾ بعباده خبٌر بؤعمالهم.
ًه إِنهَها إِْن تَُن ِمثْمَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل{ ]لممان :   ٌا ولدي إِن [، أي:" ٙٔلوله تعالى:}ٌَابُنَ
 .(1)"والمعصٌة مهما كانت صؽٌرة حتى ولو كانت وزن حبة الخردل فً الصؽرالخطٌبة 
 .(5)ٌمول :إن تكن المعصٌة مثمال حبة من خردل" لال األخفش:" 
 .(ٓٔ)إن األمر إن تن زنة حبة من خردل من خٌر أو شّر" لال الطبري:أي:" 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .52ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .2ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٖٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .22ٗ/ٕمعانً المرآن:  (5)
 .ٔٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
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هذه وصاٌا نافعة لد حكاها هللا تعالى عن لممان الحكٌم ؛ لٌمتثلها الناس  لال ابن كثٌر:" 
ًه إِنهَها إِْن تَُن ِمثْمَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل{، أي: إن المظلمة أو الخطٌبة لو  وٌمتدوا بها ، فمال:}ٌَا بُنَ

 .(ٔ)كانت مثمال حبة من خردل"
ًه إِنهَها إِنْ    .(ٕ)تَُن ِمثْمَاَل َحبهٍة ِمْن َخْرَدٍل{: من خٌر أو شّر" عن لَتادة، لوله: "}ٌَابُنَ

ُ{ ]لممان :  لوله تعالى:}فَتَُكْن فًِ َصْخَرةٍ أَْو فًِ السهَماَواِت أَْو فًِ اأْلَْرِض ٌَؤِْت بَِها َّللاه
فً أخفى مكان أحرزه،  -مع كونها فً ألصى ؼاٌات الصؽر  -فتكن تلن السٌبة  [، أي:"ٙٔ

الصماء، أو فً أعلى مكان فً السماء أو فً األرض ٌحضرها هللا سبحانه  كجوؾ الصخرة
 .(ٖ)"وٌحاسب علٌه

فتكن فً صخرة، أو فً السموات، أو فً األرض، ٌؤت بها هللا ٌوم  لال الطبري: أي:" 
 .(ٗ)المٌامة، حتى ٌوفٌن جزاءه"

ُ { أي : أحضرها هللا ٌوم المٌامة حٌن ٌضع الموازٌن المسط  لال ابن كثٌر:"  }ٌَؤِْت بَِها َّللاه
، وجازى علٌها إن خًٌرا فخٌر ، وإن شًرا فشر. كما لال تعالى : } َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَْوِم 

ٌْبًا َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحبهٍة مِ  ٌْنَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسبٌَِن { ]األنبٌاء : اْلِمٌَاَمِة فبَل تُْظلَُم نَْفٌس َش َ ْن َخْرَدٍل أَت
ا ٌََرهُ { 2ٗ ةٍ َشرًّ ًٌْرا ٌََرهُ * َوَمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل َذره ةٍ َخ [ ، ولال تعالى : } فََمْن ٌَْعَمْل ِمثْمَاَل َذره

اء ، أو ؼاببة [ ولو كانت تلن الذرة محصنة محجبة فً داخل صخرة َصمه  1،  2]الزلزلة : 
ذاهبة فً أرجاء السموات أو األرض فإن هللا ٌؤتً بها ؛ ألنه ال تخفى علٌه خافٌة ، وال ٌعزب 

 .(٘)عنه مثمال ذرة فً السموات وال فً األرض"
عن أبً مالن: "}فَتَُكن فًِ صْخَرةٍ أْو فًِ السهَمَواِت أْو فًِ األْرِض ٌَؤِْت بِها هللاُ{، لال:  

 .(ٙ)ٌعلمها هللا"
 لوالن: [،ٙٔلوله تعالى:}فَتَُكْن فًِ َصْخَرةٍ{ ]لممان : وفً  

 .(1)، والكلبً(2). لاله ابن عباسالصخرة التً علٌها األرضأحدهما : أنها 
 .(5)"الصخرة خضراء على ظهر حوت ولال عبد هللا بن الحارث :

التً فً األرض السفلى، وهً خضراء مجوفة لها ثبلث شعب على لون  لال مماتل:"
 .(ٓٔ)السماء"

وروي عن السدي فً خبر ذكره عن أبً مالن عن أبً صالح، عن ابن عباس، وعن 
مّرة، عن عبد هللا، وعن ناس من أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "خلك هللا األرض على حوت، والحوت هو 

فً المرآن }ن َواْلمَلَِم َوَما ٌَْسُطُروَن{ والحوت فً الماء، والماء على ظهر  النون الذي ذكر هللا
صفاة، والصفاة على ظهر ملن، والملن على صخرة، والصخرة فً الرٌح، وهً الصخرة التً 

 .(ٔٔ)ذكر لممان لٌست فً السماء، وال فً األرض"
 . (ٕٔ)لال الثوري : "بلؽنا أن خضرة السماء من تلن الصخرة" 

ٌن التً ٌكتب فٌها أعمال الكفار وال  لال الماوردي:" ولٌل: إن هذه الصخرة هً سّجِ
 .(ٔ)ترفع إلى السماء"

                                                           

 .2ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٔٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٖٖ-2ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٔٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٕ/ٖ(:ص5ٕٕٓتفسٌر عبدالرزاق) (1)
 .ٔٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٔٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٕ/ٖ(:5ٕٕٔتفسٌر عبدالرزاق) (ٕٔ)
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 .(ٕ)الثانً : أن معنى لوله: }فً صخرة{، أي: فً جبل ، لاله لتادة
زعم بعضهم أن المراد بموله : } فَتَُكْن فًِ َصْخَرةٍ { أنها صخرة تحت  لال ابن كثٌر:"

ي بإسناده ذلن المطروق عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من  األرضٌن السبع ، ذكره السُّّدِ
الصحابة إن صح ذلن ، وٌروى هذا عن عطٌة العوفً ، وأبً مالن ، والثوري ، والِمنهال بن 
عمرو ، وؼٌرهم. وهذا وهللا أعلم ، كؤنه متلمى من اإلسرابٌلٌات التً ال تصدق ، وال تكذب ، 

أن المراد : أن هذه الحبة فً حمارتها لو كانت داخل صخرة ، فإن هللا  -علم وهللا أ -والظاهر 
سٌبدٌها وٌظهرها بلطٌؾ علمه ، كما لال اإلمام أحمد :  ،..عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا 

اء ، لٌس لها باب وال كوه  »عنه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال :  ة ، لو أن أحدكم ٌعمل فً صخرة َصمه
 .(ٗ)"(ٖ)«لخرج عمله للناس كابنًا ما كان

َ لَِطٌٌؾ َخبٌٌِر{ ]لممان :  [، أي:" إن هللا لطٌؾ بعباده خبٌر ٙٔلوله تعالى:}إِنه َّللاه
 .(٘)بؤعمالهم"

ٌمول: إن هللا لطٌؾ باستخراج الحبة من موضعها حٌث كانت خبٌر  لال الطبري:"
 .(ٙ)بموضعها"

أي : لطٌؾ العلم ، فبل تخفى علٌه األشٌاء وإن َدلت ولطفت وتضاءلت  لال ابن كثٌر:"
 .(2)} َخبٌٌِر { بدبٌب النمل فً اللٌل البهٌم"

 .(1)أي: لطٌؾ باستخراجها، خبٌر بمستمّرها" لال لتادة:" 
 

 المرآن
اَلةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر  ًَّ أَلِِم الصَّ َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََن إِنَّ ذَِلَن ِمْن َعْزِم }ٌَابُنَ

 [1ٔ({ ]لممان : 1ٔاأْلُُموِر )
 التفسٌر: 

ًه ألم الصبلة تامة بؤركانها وشروطها وواجباتها، وأْمر بالمعروؾ، واْنه عن المنكر بلطٍؾ  ٌا بن
نهٌن عن ولٌٍن وحكمة بحسب جهدن، وتحمهل ما ٌصٌبن من األذى ممابل أمرن بالمعروؾ و

 المنكر، واعلم أن هذه الوصاٌا مما أمر هللا به من األمور التً ٌنبؽً الحرص علٌها.
ًه أَلِِم الصهبَلةَ{ ]لممان :   ًه ألم الصبلة تامة بؤركانها 2ٔلوله تعالى:}ٌَابُنَ [، أي:" ٌا بن

 .(5)وشروطها وواجباتها"
 .(ٓٔ)بحدودها" لال الطبري:أي:"

 .(ٔٔ)أي : بحدودها وفروضها وأولاتها" لال ابن كثٌر:"
"وأمر الناس بكل  [، أي:2ٔلوله تعالى:}َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِؾ َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكر{ ]لممان : 

 .(ٕٔ)"خٌر وفضٌلة، وأنههم عن كل شر ورذٌلة
ٌمول: وأمر الناس بطاعة هللا، واتباع أمره، وانه الناس عن معاصً هللا  لال الطبري:"

 .(ٔ)وموالعة محارمه"

                                                                                                                                                                      

 .1ٖٖ/ٗالنكت والعٌون:  (ٔ)
 .ٔٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .( وفٌه ابن لهٌعة عن دراج وهما ضعٌفانٕٕ٘/ٓٔ( وحسنه الهٌثمً فً المجمع )1ٕ/ٖالمسند )(ٖ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 . ٕٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري: (1)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕٔ)
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 .(ٕ)أي : بحسب طالتن وجهدن" لال ابن كثٌر:"
ل ما ٌصٌبن من األذى 2ٔلوله تعالى:}َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََن{ ]لممان :  [، أي:" وتحمه

 .(ٖ)ممابل أمرن بالمعروؾ ونهٌن عن المنكر"
ٌمول: واصبر على ما أصابن من الناس فً ذات هللا، إذا أنت أمرتهم  لال الطبري:"

 .(ٗ)بالمعروؾ، ونهٌتهم عن المنكر، وال ٌصّدنن عن ذلن ما نالن منه"
علم أن اآلمر بالمعروؾ والناهً عن المنكر ، ال بد أن ٌناله من الناس  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)أذى ، فؤمره بالصبر "

 .(ٙ)اصبر على ما أصابن من األذى فً ذلن" جرٌج:"لال ابن 
[، أي:" واعلم أن هذه الوصاٌا مما 2ٔلوله تعالى:}إِنه َذِلَن ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر{ ]لممان : 

 .(2)أمر هللا به من األمور التً ٌنبؽً الحرص علٌها"
 .(1)ٌمول: إن ذلن مما أمر هللا به من األمور عزما منه" لال الطبري:"

إن ذلن مما عزم هللا علٌه من األمور، ٌمول: مما أمر هللا به من  لال ابن جرٌج:"
 .(5)األمور"

 .(ٓٔ)أي : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم األمور " ولال ابن كثٌر:"
 

 المرآن
َ اَل ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخوٍر ) ْر َخدََّن ِللنَّاِس َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ ({ 1ٔ}َواَل تَُصعِّ

 [ 1ٔ]لممان : 
 التفسٌر:

وال تُِمْل وجهن عن الناس إذا كلهمتهم أو كلمون؛ احتماًرا منن لهم واستكباًرا علٌهم، وال تمش فً 
 اس مختاال متبختًرا، إن هللا ال ٌحب كل متكبر متباه فً نفسه وهٌبته ولوله.األرض بٌن الن

ْر َخدهَن ِللنهاِس{ ]لممان :   [، أي:" وال تُِمْل وجهن عن الناس إذا 1ٔلوله تعالى:}َواَل تَُصعِّ
 .(ٔٔ)كلهمتهم أو كلمون؛ احتماًرا منن لهم واستكباًرا علٌهم"

ٌمول : ال تُعِرْض بوجهن عن الناس إذا كلمتهم أو كلمون ، احتماًرا منن  لال ابن كثٌر:"
لهم ، واستكباًرا علٌهم ولكن أِلْن جانبن ، وابسط وجهن إلٌهم ، كما جاء فً الحدٌث : "ولو أن 
تلمى أخان ووجهن إلٌه ُمْنبَِسط ، وإٌان وإسبال اإلزار فإنها من الِمخٌلَة ، والمخٌلة ال ٌحبها 

 .(ٖٔ)"(ٕٔ)«هللا
                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
، رلم ٙ٘/ٗ( ، وأبو داود )ٕٔ٘ٙٓ، رلم ٖٙ/٘( ، وأحمد )1ٕٓٔرلم  2ٙٔأخرجه الطٌالسى )ص (ٕٔ)

، ٖٙ/2( ، والطبرانى )2ٖٓرلم  5ٙٗ/ٔ( ، والبؽوى )5ٙ5ٔ، رلم 1ٙٗ/٘( ، والنسابى فى الكبرى )1ٗٓٗ
( . وأخرجه 1ٓ٘ٓ، رلمٕٕ٘/ٙ( ، والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )ٕٕ٘، رلم 1ٕٔ/ٕ( ، وابن حبان )1ٖٗٙرلم 

 أٌضا: البخارى فى األدب المفرد
 ( .2ٔٓٓٔ، رلم ٖٓٙ( ، والحسٌن المروزى فى زوابد الزهد )ص 1ٕٔٔ، رلم ٖٓٗ/ٔ)

 .: "المخٌلة": هى الكبر والعجبومن ؼرٌب الحدٌث
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
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ٌمول: وال تتكبر؛ فتحمر عباد هللا، وتعرض عنهم بوجهن إذا  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)كلمون"
 .(ٕ)ٌمول: ال تعرض بوجهن عن الناس تكبرا" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)ال تُْعرض بوجهن" لال عكرمة:" 
ْر{، لال: الصدود واإلعراض بالوجه عن الناس"   .(ٗ)عن مجاهد :"}َوال تَُصعِّ
الضحان:" ٌمول: ال تعرض عن الناس، ٌمول: ألبل على الناس بوجهن وحسن  لال 

 .(٘)خلمن"
 .(ٙ)لال ٌزٌد:" إذا كلمن اإلنسان لوٌت وجهن، وأعرضت عنه محمرة له" 
 .(2)هو الرجل ٌكلم الرجل فٌلوي وجهه" لال مٌمون بن مهران:" 
 .(1)تصعٌر الخّد: التجبر والتكبر على الناس ومحمرتهم" لال ابن زٌد:" 
 .(5)الرجل ٌكون بٌنه وبٌن أخٌه الحنة، فٌراه فٌعرض عنه" ولال مجاهد:" 
 .(ٓٔ)عن إبراهٌم، لال: "هو التشدٌك"و 
وال تملب وجهن وال تعرض بوجهن فى ناحٌة من الكبر، ومنه:  لال أبو عبٌدة: معناه: " 

ل فى رإوسها حتى ٌلفت أعنالها عن رإوسها، لال عمرو بن حنّى الصعر الذي ٌؤخذ اإلب
 :(ٔٔ)التّؽلبىّ 

 وكنا إذا الجبار صعّر خّده ... ألمنا له من مٌله فتمّوما
 .(ٕٔ)داء ٌؤخذ البعٌر فى عنمه أو رأسه فٌشبّه به الرجل الذي ٌتكبر على الناس"«: الّصعر»و

 .(ٖٔ)«َوال تَُصاِعرْ  »ولرئ: 
[، أي:" وال تمش فً األرض بٌن 1ٔتعالى:}َواَل تَْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا{ ]لممان : لوله  

 .(ٗٔ)الناس مختاال متبختًرا"
 .(٘ٔ)أي: ال تمرح فى مشٌن من الكبر" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙٔ)لال الطبري:" ٌمول: وال تمش فً األرض مختال" 
 .(2ٔ)أي : جذال متكبًرا جباًرا عنًٌدا ، ال تفعل ذلن ٌبؽضن هللا" لال ابن كثٌر:" 
 .(1ٔ)ٌمول: بالخٌبلء" لال الضحان: 
 .(ٔ)نهاه عن التكبر" لال لتادة:" 

                                                           

 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٗٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .٘ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .٘ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
( لال: ٕٙٓأنشده صاحبا اللسان والتاج )صعر( ونسباه للمتلمس وهو من كلمة فى معجم المرزبانً )ص (ٔٔ)

ٌات لجابر بن وهذا البٌت ٌروى فى لصٌدة المتلمس التً أولها ٌعٌرنى.. إلخ وأبو عبٌدة وؼٌره ٌروون هذه األب
 .5ٙ/ ٗٔوالمرطبً  ٖٗ/ ٕٔوالبٌت فى الطبري  1ٖٖ/ ٔحى التؽلبً والمصٌدة فى شعراء الجاهلٌة 

 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٕانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٖٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن: (٘ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2ٔ)
 .٘ٗٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (1ٔ)
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َ اَل ٌُِحبُّ ُكله ُمْختَاٍل فَُخوٍر{ ]لممان :   [، أي:" إن هللا ال ٌحب كل 1ٔلوله تعالى:}إِنه َّللاه
  .(ٕ)ولوله" متكبر متباه فً نفسه وهٌبته

 .(ٖ)أي : مختال معجب فً نفسه ، فخور : أي: على ؼٌره" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)متكبر ذي فخر" لال لتادة:" 
عن مجاهد، لوله: "}ُكله ُمْختاٍل فَُخوٍر{، لال: متكبر. ولوله: }فخور{، لال: ٌعّدد ما  

 .(٘)أعطى هللا، وهو ال ٌشكر هللا"
اس   لال : "ذكر الكبر عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشدد فٌه ، فمال : "إن عن ثابت بن لٌس بن َشمه

هللا ال ٌحب كل مختال فخور". فمال رجل من الموم : وهللا ٌا رسول هللا إنً ألؼسل ثٌابً 
فٌعجبنً بٌاضها ، وٌعجبنً ِشران نعلً ، وِعبللة َسْوطً ، فمال : "لٌس ذلن الكبر ، إنما الكبر 

 .(ٙ)لحك وتَْؽِمط الناس"أن تَْسفه ا
 

 المرآن
({ ]لممان : 1َٔواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِن إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر )}
ٔ1 ] 

وتواضع فً مشٌن، واخفض من صوتن فبل ترفعه، إن ألبح األصوات وأبؽضها لصوت الحمٌر 
 المرتفعة.المعروفة بببلدتها وأصواتها 

 .(2)[، أي:" وتواضع فً مشٌن"5َٔواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن{ ]لممان : }لوله تعالى: 
ٌمول: وتواضع فً مشٌن إذا مشٌت، وال تستكبر، وال تستعجل، ولكن  لال الطبري:" 

 .(1)اتبد"
أي : امش مشًٌا ممتصدا لٌس بالبطًء المتثبط ، وال بالسرٌع المفرط ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)بل عدال وسًطا بٌن بٌن"
 .(ٓٔ)عن مجاهد: "}َواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن{، لال: التواضع" 
 .(ٔٔ)نهاه عن الخٌبلء" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)عن ٌزٌد بن أبً حبٌب، لوله: "}َواْلِصْد فًِ َمْشٌَِن{، لال: من السرعة" 
[، أي:" واخفض من صوتن فبل 5َٔواْؼُضْض ِمْن َصْوتَِن{ ]لممان : }لوله تعالى: 
 .(ٖٔ)ترفعه"

 .(ٗٔ)ٌمول: واخفض من صوتن، فاجعله لصدا إذا تكلمت" لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)أي : ال تبالػ فً الكبلم ، وال ترفع صوتن فٌما ال فابدة فٌه " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)َواْؼُضْض ِمن َصْوتَِن{، لال: اخفض من صوتن"عن ابن زٌد، لوله :"} 

                                                                                                                                                                      

 .٘ٗٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٗٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .٘ٗٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (٘)
 .( وفٌه انمطاع بٌن ابن أبً لٌلى وثابت5ٙ/ٕالمعجم الكبٌر )(ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٙٗٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٙٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٙٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٙٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٙٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
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 .(ٕ)أمره بااللتصاد فً صوته" لال لتادة:" 
[، أي:" إن ألبح األصوات 5ٔإِنه أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر{ ]لممان : }لوله تعالى: 

 .(ٖ)وأبؽضها لصوت الحمٌر المعروفة بببلدتها وأصواتها المرتفعة"
معناه: إن ألبح أو أشّر األصوات، وذلن نظٌر لولهم: إذا رأوا وجها  الطبري:"لال  

 .(ٗ)لبٌحا، أو منظرا شنٌعا، ما أنكر وجه فبلن، وما أنكر منظره"
أي : ؼاٌة َمْن رفع صوته أنه ٌَُشبه بالحمٌر فً علوه ورفعه ، ومع هذا  لال ابن كثٌر:" 

هو بؽٌض إلى هللا تعالى. وهذا التشبٌه فً هذا بالحمٌر ٌمتضً تحرٌمه وذمه ؼاٌة الذم ؛ ألن 
  .(ٙ)"(٘)«لٌس لنا مثل السوء ، العابد فً هبته كالكلب ٌمًء ثم ٌعود فً لٌبه»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 

 .(2)ٌمول: إن ألبح األصوات لصوت الحمٌر" لال الفراء:" 
 .(1)إن ألبح األصوات }لََصْوُت الَحِمٌِر{" لال الضحان:" 
أي: ألبح األصوات لصوت الحمٌر، أّوله زفٌر، وآخره شهٌك، أمره  لال لتادة:" 

 .(5)بااللتصاد فً صوته"
 .(ٓٔ)أي: أشّد األصوات" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٔٔ)عكِرمة والحكم بن ُعتٌبة: "}إنه أنَكَر األْصَواِت{، لال: أشّر األصوات"عن  
 .(ٕٔ)لال جابر: "ولال الحسن بن مسلم: أشّد األصوات" 
  .(ٖٔ)لو كان رفع الصوت هو خٌرا ما جعله للحمٌر" لال ابن زٌد:" 
الدٌكة فاسؤلوا هللا من فضله عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "إذا سمعتم صٌاح  

 .(ٗٔ)، وإذا سمعتم نهٌك الحمٌر  فتعوذوا باهلل من الشٌطان ، فإنها رأت شٌطانًا"
 [:5ٔ-ٙٔفوابد اآلٌات:]

 وجوب مرالبة هللا تعالى وعدم االستخفاؾ بالحسنة والسٌبة مهما للت وصؽرت. -ٔ
بر على ما ٌلحك اآلمر وجوب إلام الصبلة واألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر والص -ٕ

 والناهً من أذى.
حرمة التكبر واالختٌال فً المشً ووجوب المصد فً المشً والصوت فبل ٌسرع وال ٌرفع  -ٖ

 صوته إال على لدر الحاجة.
 

 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٙٗٔ /ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٙٗٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
( ، 12ٕٔ، رلم 2ٕٔ/ٔ( ، وأحمد )ٖٙ٘ٙٔ، رلم 5ٓٔ/5حدٌث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق )(٘)

 والبخارى
وأخرجه ( . 51ٖٙ، رلم ٕٙٙ/ٙ( ، والنسابى )51ٕٔ، رلم 5ٕ٘/ٖ( ، والترمذى )25ٕٗ، رلم 5ٕٗ/ٕ)

 ( .22ٔ/1أٌضا: الخطٌب )
 .(ٕٖ٘/5ٗ( ، وابن عساكر )21ٗ/ٕٔحدٌث أبى بكر: أخرجه الخطٌب )

 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٕمعانً المرآن:  (2)
 .ٙٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٙٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .2ٕٔ/ٕمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
( 225ٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٖٔٓ( وصحٌح البخاري برلم )5ٖٔٔٔالنسابً فً السنن الكبرى )(ٗٔ)

 .(5ٖ٘ٗ( وسنن الترمذي برلم )ٕٓٔ٘وسنن أبً داود برلم )
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َر لَُكْم َما فًِ السََّماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض َوأَْسبََغ  َ َسخَّ ٌُْكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً }أَلَْم تََرْوا أَنَّ َّللاَّ َعلَ
ٌِْر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب ُمنٌٍِر ) ِ بِغَ  [ٕٓ({ ]لممان : َٕٓوِمَن النَّاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاَّ

 التفسٌر: 
أن هللا ذلهل لكم ما فً السموات من الشمس والممر والسحاب وؼٌر ذلن،  -أٌها الناس-ألم تروا 

كم بنعمه الظاهرة وما  فً األرض من الدواّبِ والشجر والماء، وؼٌر ذلن مما ال ٌحصى، وعمه
على األبدان والجوارح، والباطنة فً العمول والملوب، وما ادهخره لكم مما ال تعلمونه؟ ومن 
الناس َمن ٌجادل فً توحٌد هللا وإخبلص العبادة له بؽٌر حجة وال بٌان، وال كتاب مبٌن ٌبٌِّن 

 ٌمة دعواه.حم
ٌِْر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب  فً سبب نزول لوله تعالى: ِ بِؽَ }َوِمَن النهاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاه

 [، لوالن:ُٕٓمنٌٍِر{ ]لممان : 
احدهما: عن أبً مالن، لوله: "}ومن الناس من ٌجادل فً هللا بؽٌر علم{، لال: نزلت فً النضر 

 .(ٔ)"بن الحارث
نزلت فً ٌهودي جاء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال: ٌا دمحم، أخبرنً عن ربن، من أي شً هو؟ الثانً: أنها 

 .(ٕ)وهذا لول مجاهدفجاءت صاعمة فؤخذته. 
َر لَُكْم َما فًِ السهَماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض{ ]لممان :   َ َسخه [، ٕٓلوله تعالى:}أَلَْم تََرْوا أَنه َّللاه

أن هللا ذلهل لكم ما فً السموات من الشمس والممر والسحاب وؼٌر  -أٌها الناس-أي:" ألم تروا 
  .(ٖ)ذلن، وما فً األرض من الدواّبِ والشجر والماء، وؼٌر ذلن مما ال ٌحصى"

ا فًِ السهَمَواِت{ لال الطبري: ٌمول:"  َر لَُكم مه من شمس  }أَلَْم تََرْوا{ أٌها الناس }أنه هللاَ َسخه
ولمر ونجم وسحاب }َوما فًِ األْرِض{ من دابة وشجر وماء وبحر وفلن، وؼٌر ذلن من 
المنافع، ٌجري ذلن كله لمنافعكم ومصالحكم، لؽذابكم وألواتكم وأرزالكم ومبلذّكم، تتمتعون 

 .(ٗ)ببعض ذلن كله، وتنتفعون بجمٌعه"
تسخٌر ما فً السماوات الشمس والممر والنجوم، ومعنى تسخٌرها  لال الزجاج:" 

لآلدمٌٌن االنتفاع بها فً بلوغ منابتهم، واالهتداء بالنجوم فً مسالكهم، وتسخٌر ما فً األرض 
 .(٘)تسخٌر بحارها وأنهارها ودوابها وجمٌع منافعها"

ا واآلخرة ، بؤنه سخر ٌمول تعالى منبها خلمه على نعمه علٌهم فً الدنٌ لال ابن كثٌر:" 
لهم ما فً السموات من نجوم ٌستضٌبون بها فً لٌلهم ونهارهم ، وما ٌخلك فٌها من سحاب 
وأمطار وثلج وبرد ، وجعله إٌاها لهم سمفا محفوظا ، وما خلك لهم فً األرض من لرار وأنهار 

 .(ٙ)وأشجار وزروع وثمار"
ٌمتن تعالى على عباده بنعمه، وٌدعوهم إلى شكرها ورإٌتها؛ وعدم  لال السعدي:" 

َر لَُكْم َما فًِ  َ َسخه الؽفلة عنها فمال: }أَلَْم تََرْوا{ أي: تشاهدوا وتبصروا بؤبصاركم وللوبكم، }أَنه َّللاه
من  السهَماَواِت{ من الشمس والممر والنجوم، كلها مسخرات لنفع العباد. }َوَما فًِ األْرِض{

الحٌوانات واألشجار والزروع، واألنهار والمعادن ونحوها كما لال تعالى: }ُهَو الهِذي َخلََك لَُكْم 
 .(2)َما فًِ األْرِض َجِمٌعًا{"

                                                           

 .2ٕٗٗ/1(:ص22ٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٗ/ٗٔحكاه عنه المرطبً فً التفسٌر:  (ٕ)

جاء ٌهودي إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: أخبرنً عن ربّن من أّي شًء  والخبر رواه الطبري بسنده عن مجاهد، لال:"
هو، من لإلإ أو من ٌالوت؟ فجاءت صاعمة فؤخذته، فؤنزل هللا: }وٌرسل الصواعك فٌصٌب بها من ٌشاء وهم 

 [5ٖٔ/ٙٔ(:ص2ٕٕٙٓانظر: تفسٌر الطبري)  وهو شدٌد المحال{".]ٌجادلون فً هللا
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .55ٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5ٗٙتفسٌر السعدي:  (2)
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ٌُْكْم نِعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً{ ]لممان :   وأتمه علٌكم أٌها [، أي:" ٕٓلوله تعالى:}َوأَْسبََػ َعلَ
لظاهرة المربٌة كنعمة السمع والبصر والصحة واإِلسبلم، والباطنة الخفٌة الناس نعمه العدٌدة، ا

 .(ٔ)"كالملب والعمل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلن
 .(ٕ)محسوسة ومعمولة ما تعرفونه وما ال تعرفونه" لال البٌضاوي: أي:" 
وأسبػ علٌهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)وإزاحة الشبَه والعلل"
أي: عّمكم وؼمركم نعمه الظاهرة والباطنة التً نعلم بها؛ والتً تخفى  لال السعدي:" 

علٌنا، نعم الدنٌا، ونعم الدٌن، حصول المنافع، ودفع المضار، فوظٌفتكم أن تموموا بشكر هذه 
النعم؛ بمحبة المنعم والخضوع له؛ وصرفها فً االستعانة على طاعته، وأن ال ٌستعان بشًء 

 .(ٗ)منها على معصٌته"
ٌُْكْم نِعََمهُ{، بفتح العٌن  لرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، }َوأَْسبََػ َعلَ

ٌُْكْم نِْعَمةً  ، والبالون بالتنوٌن:(٘)وضم الهاء على الجمع ، (ٙ)«نعمة واحدة»، ٌعنً: {}وأْسبََػ َعلَ
 وفً هذه المراءة ثبلثة وجوه:

 ، وإبراهٌم .(2)أحدها : أنه عنى اإلسبلم فجعلها واحدة، لاله ابن عباس
واحدة. لال: ولو « نِْعَمةً »عن عكرمة، عن ابن عباس، "أنه لرأ: وأخرج الفراء بسنده  

 .(1)«الشّن من الفراء»نعمة دون نعمة، أو نعمة فوق نعمة"، لكانت «نِْعَمهُ »كانت 
 .(ٓٔ)، ومجاهد(5)-فً رواٌة اخرى-شهادة أن ال إله إال هللا. لاله ابن عباسالثانً : أنها 

الثالث : أنه لصد التكثٌر بلفظ الواحد كمول العرب : كثر الدٌنار والدرهم ، واألرض سٌؾ 
 .(ٔٔ)الجمع ، لاله ابن شجرةوفرس ، وهذا أبلػ فً التكثٌر من لفظ 

، فعلى معنى: ما أعطاهم من توحٌده عز وجل، ومن «نعمة»فمن لرأ:  لال الزجاج:" 
 .(ٕٔ)لرأ :}نعمه{، فعلى جمٌع ما أنعم به علٌهم"

 [، ألوال:ٕٓوفً لوله :}َظاِهرةً َوبَاِطنَةً{]لممان : 
، ومماتل بن (ٖٔ)اصً. لاله الضحانأحدها : أن الظاهرة اإلسبلم ، والباطنة ما ستره هللا من المع

 .(ٗٔ)حٌان
وأوسع علٌكم نعمه ظاهرة: ٌعنً تسوٌة الخلك والرزق  ولال مماتل بن سلٌمان:" 

واإلسبلم، وباطنة: ٌعنً ما ستر من الذنوب من بنً آدم فلم ٌعلم بها أحد ولم ٌعالب فٌها فهذا 
 .(٘ٔ)كله من النعم"

                                                           

 .٘٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٕ)
 .2ٖٗ/ٙ: تفسٌر ابن كثٌر (ٖ)
 .5ٗٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
على الجمع. وهو وجه جٌد ألنه لد لال: }شاكرا ألنعمه اجتباه{، فهذا « نعمه:»ولد لرأ لوم  لال الفراء:" (٘)

 [5ٕٖ/ٕ.]معانً المرآن: جابز"« نعمه»جمع النعم وهو دلٌل على أن 
 .ٕٖ٘، والمبسوط فً المراءات العشر: ٖٔ٘انظر: السبعة فً المراءات:  (ٙ)
 .1ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٕٖ/ٕمعانً المرآن:  (1)
 .5ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .55ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕٔ)
، وعزاه إلى الخرابطً فً مكارم األخبلق، ولال:" أما الظاهرة : فاإلسبلم ٕٙ٘/ٙالدر المنثور:  انظر: (ٖٔ)

 والمرآن..".
 .ٖٓٓٔ/5(:ص2٘٘1ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘ٔ)
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سبل عن هذه اآلٌة؛ فمال: هذه من مخزونً عن ابن عباس، رضً هللا عنه، أنه وروي  
الذي سؤلت عنها النبً، ملسو هيلع هللا ىلص، للت: ٌا رسول هللا، ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ فمال: " ٌابن 
عباس، أما ما ظهر؛ فاإلسبلم، وما سوى هللا من خلمن، وما فضل علٌن من الرزق، وأما ما 

به، ٌابن عباس، إن هللا ٌمول: ثبلثة جعلتهن للمإمنٌن  بطن؛ فستر مساوئ عملن، ولم ٌفضحن
ولم تكن له: صبلة المإمنٌن علٌه من بعد انمطاع عمله، وجعلت له للة ماله أكفر به عنه خطاٌاه، 

 .(ٔ)والثالثة: سترت مساوئ عمله فلم أفضحه بشًء منه، ولو أبدٌتها علٌه لنبذه أهله فمن سواهم"
 .(ٔ)سواهم"

 .(ٕ)اللسان ، والباطنة فً الملب ، لاله مجاهدالثانً : أن الظاهرة على 
ظاهرة على األلسن لوال وعلى األبدان وجوارح الجسد عمبل، وباطنة فً  لال الطبري:" 

 .(ٖ)الملوب، اعتمادا ومعرفة"
الباطنة المعرفة، والظاهرة: حسن الصورة، وامتداد المامة، وتسوٌة األعضاء. لاله الثالث : 
 .(ٗ)الضحان
 .(٘)أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثٌاب ، والباطنة متاع المنازل ، حكاه النماشالرابع : 

 .(ٙ). لاله المحاسبًالظاهرة نعم الدنٌا، والباطنة نعم العمبىالخامس : أن 
 .(2)السادس : الظاهرة الولد ، والباطنة الجماع. حكاه الماوردي

 .(1)ذرٌته من بعده . أفاده الماورديالسابع : أن الظاهرة فً نفسه ، والباطنة فً 
 .(5)الثامن : أن الظاهرة ما مضى ، والباطنة ما ٌؤتً . أفاده الماوردي

 .(ٓٔ)التاسع : أن الظاهرة فً األبدان ، والباطنة فً األدٌان. أفاده الماوردي
 .(ٔٔ)الظاهرة محبة الصالحٌن، والباطنة سكون الملب إلى هللا تعالى. لاله سهلالعاشر: أن 

ٌِْر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب ُمنٌٍِر{ ]لممان :   ِ بِؽَ لوله تعالى:}َوِمَن النهاِس َمْن ٌَُجاِدُل فًِ َّللاه
[، أي:" ومن الناس َمن ٌجادل فً توحٌد هللا وإخبلص العبادة له بؽٌر حجة وال بٌان، وال ٕٓ

 .(ٕٔ)كتاب مبٌن ٌبٌِّن حمٌمة دعواه"
ومن الناس من ٌخاصم فً توحٌد هللا، وإخبلص الطاعة والعبادة له  لال الطبري:ٌمول:" 

}بِؽٌَِر ِعْلٍم{ عنده بما ٌخاصم،  وال بٌان ٌبٌن به صحة ما ٌمول، وال بتنزٌل من هللا جاء بما 
 .(ٖٔ)ٌدعً، ٌبٌن حمٌة دعواه"

 .(ٗٔ)لٌس معه من هللا برهان وال كتاب" لال لتادة:" 
}ومن الناس{، ٌعنً: النضر بن الحارث، }من ٌجادل{، ٌعنً:  ولال مماتل بن سلٌمان:" 

البنات، ٌعنً: المبلبكة، }وال  -عز وجل -ٌخاصم }فً هللا بؽٌر علم{ ٌعلمه حٌن ٌزعم أن هللا

                                                           

 2ٔٙ2والدٌلمً  ٘ٓ٘ٗ« الشعب»وأخرجه البٌهمً فً ، ٘ٗٗ/ٖ(:ص2ٕ٘أخرجه الواحدي فً الوسٌط) (ٔ)
من حدٌث ابن عباس، وإسناده ضعٌؾ جدا، له ثبلث علل: عمار بن عمرو الجنبً ضعٌؾ وجوٌبر بن سعٌد 

 مترون متهم بالوضع، والضحان لم ٌلك ابن عباس. وحسبه أن ٌكون مولوفا.
 .ٖٓٓٔ/5(:ص2٘٘2ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘ٗٗ/ٌٖط للواحدي: التفسٌر الوس (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 . دون نسبة.ٖٖٗ/ٗ، وذكر نحوه الماوردي فً النكت والعٌون: 2ٖ/ ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (1)
 .ٕٖٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٖٖٗ/ٗن: انظر: النكت والعٌو (ٓٔ)
 .ٖٕٔانظر: تفسٌر التستري:  (ٔٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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، ٌمول: وال كتاب مضًء له فٌه -عز وجل -هدى وال كتاب منٌر{، ٌعنً: ال بٌان معه من هللا
 .(ٔ)"-جلعز و -حجة بؤن المبلبكة بنات هللا

ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم ، بل منهم من ٌجادل فً هللا ، أي :  لال ابن كثٌر:" 
فً توحٌده وإرسال الرسل. ومجادلته فً ذلن بؽٌر علم ، وال مستند من حجة صحٌحة ، وال 

 .(ٕ)كتاب مؤثور صحٌح"
}و{ لكن مع توالً هذه النعم؛ }ِمَن النهاِس َمْن{ لم ٌشكرها؛ بل كفرها؛  لال السعدي:" 

 }ِ وكفر بمن أنعم بها؛ وجحد الحك الذي أنزل به كتبه؛ وأرسل به رسله، فجعل }ٌَُجاِدُل فًِ َّللاه
أي: ٌجادل عن الباطل؛ لٌدحض به الحك؛ وٌدفع به ما جاء به الرسول من األمر بعبادة هللا 

المجادل على ؼٌر بصٌرة، فلٌس جداله عن علم، فٌترن وشؤنه، وٌسمح له فً  وحده، وهذا
الكبلم }َوال ُهًدى{ ٌمتدي به بالمهتدٌن }َوال ِكتَاٍب ُمنٌٍِر{ ؼٌر مبٌن للحك فبل معمول وال منمول 

 .(ٖ)وال التداء بالمهتدٌنوإنما جداله فً هللا مبنً على تملٌد آباء ؼٌر مهتدٌن، بل ضالٌن مضلٌن"
 

 المرآن
ٌِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن  َّبُِع َما َوَجْدنَا َعلَ ُ لَالُوا بَْل نَت ٌَْطاُن }َوإَِذا لٌَِل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ الشَّ

 [ٕٔ({ ]لممان : ٌَْٕٔدُعوُهْم إِلَى َعَذاِب السَِّعٌِر )
 التفسٌر: 

اده بالعبادة: اتبعوا ما أنزل هللا على نبٌه دمحم صلى وإذا لٌل لهإالء المجادلٌن فً توحٌد هللا وإفر
هللا علٌه وسلم، لالوا: بل نتبع ما كان علٌه آباإنا من الشرن وعبادة األصنام، أٌفعلون ذلن، ولو 

 كان الشٌطان ٌدعوهم؛ بتزٌٌنه لهم سوء أعمالهم، وكفرهم باهلل إلى عذاب النار المستعرة؟
ُ{ ]لممان : لوله تعالى:}َوإَِذا لٌَِل لَ   [، أي:" وإذا لٌل لهإالء ُٕٔهُم اتهبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاه

 .(ٗ)المجادلٌن فً توحٌد هللا وإفراده بالعبادة: اتبعوا ما أنزل هللا على نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
وإذا لٌل لهإالء الذٌن ٌجادلون فً توحٌد هللا جهبل منهم بعظمة هللا  لال الطبري: ٌمول:" 

لوا به، فإنه ٌفرق بٌن المحّك منا والمبطل،  اتبعوا أٌها الموم ما أنزل هللا على رسوله، وصّدِ
 .(٘)وٌفصل بٌن الّضاّل والمهتدى"

ٌد هللا : } اتهبِعُوا َما أَنزَل } َوإَِذا لٌَِل لَُهْم { أي : لهإالء المجادلٌن فً توح لال ابن كثٌر:" 
ُ { أي : على رسوله من الشرابع المطهرة " َّللاه

(ٙ). 
 .(2)ٌعنى: للنضر، }اتبعوا ما أنزل هللا{ من اإلٌمان بالمرآن" لال مماتل بن سلٌمان:" 
ٌِْه آبَاَءنَا{ ]لممان :   هبُِع َما َوَجْدنَا َعلَ لالوا: بل نتبع ما [، أي:" ٕٔلوله تعالى:}لَالُوا بَْل نَت

 .(1)كان علٌه آباإنا من الشرن وعبادة األصنام"
"فمالوا: بل نتبع ما وجدنا علٌه آباءنا من األدٌان، فإنهم كانوا أهل  لال الطبري:  

 .(5)حّك"
 .(ٓٔ)أي : لم ٌكن لهم حجة إال اتباع اآلباء األلدمٌن" لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .5ٗٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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ٌْطَ   [، أي:" أٌفعلون ٕٔاُن ٌَْدُعوُهْم إِلَى َعَذاِب السهِعٌِر{ ]لممان : لوله تعالى:}أََولَْو َكاَن الشه
ذلن، ولو كان الشٌطان ٌدعوهم؛ بتزٌٌنه لهم سوء أعمالهم، وكفرهم باهلل إلى عذاب النار 

 .(ٔ)المستعرة؟"
ٌْطاُن ٌَْدُعوُهْم{ بتزٌٌنه لهم سوء لال الطبري:   " لال هللا تعالى ذكره }أَولَْو كاَن الشه

أعمالهم، واتباعهم إٌاه على ضبللتهم، وكفرهم باهلل، وتركهم اتباع ما أنزل هللا من كتابه على 
 .(ٕ)نبٌه }إلى َعَذاِب السهِعٌِر{، ٌعنً: عذاب النار التً تتسعر وتلتهب"

ٌْبًا َوال ٌَْهتَُدوَن { لال ابن كثٌر:"  ]البمرة :  لال هللا : } أََولَْو َكاَن آبَاُإُهْم ال ٌَْعِملُوَن َش
[ أي : فما ظنكم أٌها المحتجون بصنٌع آبابهم ، أنهم كانوا على ضبللة وأنتم خلؾ لهم فٌما 2ٓٔ

ٌَْطاُن ٌَْدُعوُهْم إِلَى َعَذاِب السهِعٌِر {"  .(ٖ)كانوا فٌه ؛ ولهذا لال : } أََولَْو َكاَن الشه
ٌَْطاُن ٌَْدُعوُهْم إِلَى  لال تعالى فً الرد علٌهم وعلى آبابهم: }أََولَوْ  لال السعدي:"  َكاَن الشه

َعَذاِب السهِعٌِر{ فاستجاب له آباإهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تبلمٌذ الشٌطان، واستولت علٌهم 
الحٌرة. فهل هذا موجب التباعهم لهم ومشٌهم على طرٌمتهم، أم ذلن ٌرهبهم من سلون سبٌلهم، 

 وٌنادي على ضبللهم، وضبلل من اتبعهم.
عوة الشٌطان آلبابهم ولهم، محبة لهم ومودة، وإنما ذلن عداوة لهم ومكر بهم، ولٌس د

وبالحمٌمة أتباعه من أعدابه، الذٌن تمكن منهم وظفر بهم، ولرت عٌنه باستحمالهم عذاب السعٌر، 
 .(ٗ)بمبول دعوته "
 [:ٕٔ-ٕٓفوابد اآلٌتٌن:]

 م.تعٌٌن االستدالل بالخلك على الخالك وبالنعمة على المنع -ٔ
ٌِْه َوَسلهَم. -ٕ  وجوب ذكر النعم وشكرها هلل تعالى بطاعته وطاعة رسوله َصلهى هللاُ َعلَ
 حرمة الجدل بالجهل ودون علم. -ٖ
حرمة التملٌد فً الباطل والشر والفساد كتملٌد بعض المسلمٌن الٌوم للكفار فً عاداتهم  -ٗ

 وأخبللهم ومظاهر حٌاتهم.
 

 المرآن
ِ َعالِبَةُ  ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْمَى َوإِلَى َّللاَّ اأْلُُموِر  }َوَمْن ٌُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاَّ

 [ ٕٕ({ ]لممان : ٕٕ)
 التفسٌر:

ومن ٌُْخلص عبادته هلل ولصده إلى ربه تعالى، وهو محسن فً ألواله، متمن ألعماله، فمد أخذ 
سبب موصل إلى رضوان هللا وجنته. وإلى هللا وحده تصٌر كل األمور، فٌجازي المحسن  بؤوثك

 على إحسانه، والمسًء على إساءته.
ِ{ ]لممان :   ومن ٌُْخلص عبادته هلل  [، أي:"ٕٕلوله تعالى:}َوَمْن ٌُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاه

 .(٘)ولصده إلى ربه تعالى"
 .(ٙ)أي: وجهته فً الدٌن" لال ٌحٌى:" 
 .(2)أي: إلى طاعة هللا بمصده لها، وإلباله علٌها" لال ابن فورن:" 
 .(1)ٌمول: من ٌخلص دٌنه هلل" لال مماتل:" 

                                                           

 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٗٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .25ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر ابن فورن: (2)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
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 .(ٔ)من ٌخلص دٌنه هلل عز وجل" لال التستري:" 
 .(ٕ)ومن ٌُعبِّد وجهه متذلبل بالعبودة، ممّرا له باأللوهة" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖ)أي: ٌخلص دٌنه هلل، وٌفوض أمره إلى هللا" البؽوي:"لال  
 .(ٗ)أي : أخلص له العمل وانماد ألمره واتبع شرعه " لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)المراد: التوكل علٌه والتفوٌض إلٌه" لال الزمخشري:" 
 .(ٙ)، بالتشدٌد«ٌسلم»ولرأ أبو عبد الحمن السلمى:  
 .(2)هو كمولن للرجل: أْسِلم أمرن إلى هللا وَسلِّم" لال الفراء:" 
 .(1)[، أي:" وهو محسن فً ألواله، متمن ألعماله"ٕٕلوله تعالى:}َوُهَو ُمْحِسٌن{ ]لممان :  
 .(1)ألعماله"
 .(5)فى عمله" لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)وٌحسن أدب اإلخبلص" لال التستري:" 
 .(ٔٔ)ٌمول: وهو مطٌع هلل فً أمره ونهٌه" لال الطبري: " 
 .(ٕٔ)أي: عمله عمل محسن بما لٌس بمرابً، وال مشرن" لال ابن فورن:" 
 .(ٖٔ)أي : فً عمله ، باتباع ما به أمر ، وترن ما عنه زجر " لال ابن كثٌر:" 
[، أي:" فمد أخذ بؤوثك سبب ٕٕلوله تعالى:}فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{ ]لممان :  

 .(ٗٔ)موصل إلى رضوان هللا وجنته"
ٌمول: فمد تمسن بالطرؾ األوثك الذي ال ٌخاؾ انمطاعه من تمسن به، لال الطبري:" 

وهذا مثل، وإنما ٌعنً بذلن: أنه لد تمسن من رضا هللا بإسبلمه وجهه إلٌه وهو محسن، ما ال 
 .(٘ٔ)ٌخاؾ معه عذاب هللا ٌوم المٌامة"

 .(ٙٔ)أي: من أسلم فمد استمسن بمول: ال إله إال هللا، وهً العروة الوثمى" لال الزجاج:" 
 .(2ٔ)أي: اعتصم بالعهد األوثك الذي ال ٌخاؾ انمطاعه" لال البؽوي:" 
ِ َوُهَو ُمْحِسٌن فَمَِد اْستَْمَسَن بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{،   عن ابن عباس: "}َوَمْن ٌُْسِلْم َوْجَههُ إِلَى َّللاه

 .(1ٔ)ال إله إال هللا"لال: 
من باب التمثٌل: مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن ٌتدلى من  لال الزمخشري: هو" 

 .(5ٔ)شاهك، فاحتاط لنفسه بؤن استمسن بؤوثك عروة من حبل متٌن مؤمون انمطاعه "
  .(ٔ)وهً السنة"بِاْلعُْرَوةِ اْلُوثْمَى{: }ولال التستري:" 

                                                           

 .ٖٕٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌرالطبري:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٖ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (٘)
 .5ٕٖ/ٕللفراء: انظر: معانً المرآن  (ٙ)
 .5ٕٖ/ٕمعانً المرآن:  (2)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٕٔتفسٌر التستري:  (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌرالطبري:  (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٔتفسٌر ابن فورن: (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .ٓ٘ٔ-5ٗٔ/ٕٓتفسٌرالطبري:  (٘ٔ)
 .55ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙٔ)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي:  (2ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (1ٔ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (5ٔ)
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ِ َعالِبَةُ اأْلُُموِر{ ]لممان : لوله تعالى:}َوإِلَى   [، أي:" وإلى هللا وحده تصٌر كل َّٕٕللاه
  .(ٕ)األمور، فٌجازي المحسن على إحسانه، والمسًء على إساءته"

ٌمول: وإلى هللا مرجع عالبة كّل أمر خٌره وشّره، وهو المسابل أهله  لال الطبري:" 
 .(ٖ)عنه، ومجازٌهم علٌه"

 .(ٗ)أى: هً صابرة إلٌه" لال الزمخشري:" 
 

 المرآن
َ َعِلٌٌم بَِذاِت  ٌْنَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ َّللاَّ ُدوِر )}َوَمْن َكفََر فاََل ٌَْحُزْنَن ُكْفُرهُ إِلَ ({ ٖٕالصُّ

 [ ٖٕ]لممان : 
 التفسٌر:

ما علٌن من الدعوة والببلغ، إلٌنا وال تحزن؛ ألنن أدهٌت  -أٌها الرسول-ومن كفر فبل تؤَس علٌه 
مرجعهم ومصٌرهم ٌوم المٌامة، فنخبرهم بؤعمالهم الخبٌثة التً عملوها فً الدنٌا، ثم نجازٌهم 

 علٌها، إن هللا علٌم بما تُِكنُّه صدورهم من الكفر باهلل وإٌثار طاعة الشٌطان.
 سبب النزول:

ِ َكِذبًا{وذلن أن كفار مكة لالوا فً: }حم عسك{ لال مماتل:"  ، ٌعنون: (٘)، }اْفتََرى َعلَى َّللاه
لولهم وأحزنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -فشك على النبً -عز وجل -حٌن ٌزعم أن المرآن جاء من هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً

 .(ٙ)}ومن كفر{ بالمرآن }فبل ٌحزنن كفره..{" -عز وجل -فؤنزل هللا
-[، أي:" ومن كفر فبل تؤَس علٌه ٌَْٖٕحُزْنَن ُكْفُرهُ{ ]لممان : لوله تعالى:}َوَمْن َكفََر فبََل  

 .(2)وال تحزن" -أٌها الرسول
 .(1)ومن كفر باهلل فبل ٌحزنن كفره، وال تذهب نفسن علٌهم حسرة" لال الطبري:" 
المعنى: ال ٌهمنن كفر من كفر وكٌده لئلسبلم، فإن هللا عز وجل دافع  لال الزمخشري:" 

 .(5)كٌده فً نحره، ومنتمم منه"
ٌْنَا َمْرِجعُُهْم فَنُنَبِّبُُهْم بَِما َعِملُوا{ ]لممان :   [، أي:" إلٌنا مرجعهم ٖٕلوله تعالى:}إِلَ

 .(ٓٔ)الدنٌا، ثم نجازٌهم علٌها"ومصٌرهم ٌوم المٌامة، فنخبرهم بؤعمالهم الخبٌثة التً عملوها فً 
فإّن مرجعهم ومصٌرهم ٌوم المٌامة إلٌنا، ونحن نخبرهم بؤعمالهم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٔٔ)الخبٌثة التً عملوها فً الدنٌا، ثم نجازٌهم علٌها جزاءهم"
 .(ٕٔ)وهللا معالبه على عمله" لال الزمخشري:" 
َ َعِلٌٌم بِذَاِت   ُدوِر{ ]لممان : لوله تعالى:}إِنه َّللاه [، أي:" إن هللا علٌم بما تُِكنُّه ٖٕالصُّ

   .(ٖٔ)صدورهم من الكفر باهلل وإٌثار طاعة الشٌطان"

                                                                                                                                                                      

 .ٖٕٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
ُ ٌَْختِْم َعلَى لَْلبَِن{ ]الشورى : }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََرى َعلَى  [، ومنها :ٕٗ]سورة الشورى:  (٘) ِ َكِذبًا فَإِْن ٌََشإِ َّللاه َّللاه

ٕٗ]. 
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (5)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)



ٔٔٔ 
 

ٌمول: إن هللا ذو علم بما تكنه صدورهم من الكفر باهلل، وإٌثار طاعة  لال الطبري: " 
 .(ٔ)الشٌطان"
 .(ٕ)إن هللا ٌعلم ما فً صدور عباده، فٌفعل بهم على حسبه" لال الزمخشري:" 

 
 المرآن

ُهْم إِلَى َعَذاٍب َغِلٌٍظ )  [ٕٗ({ ]لممان : ٕٗ}نَُمتِّعُُهْم لَِلٌاًل ثُمَّ نَْضَطرُّ
 التفسٌر: 

نمتعهم فً هذه الدنٌا الفانٌة مدة للٌلة، ثم ٌوم المٌامة نُلجبهم ونسولهم إلى عذاب فظٌع، وهو 
 جهنم.عذاب 

 .(ٖ)[، أي:" نمتعهم فً هذه الدنٌا الفانٌة مدة للٌلة"ٕٗلوله تعالى:}نَُمتِّعُُهْم لَِلٌبًل{ ]لممان :  
 .(ٖ)للٌلة"

 .(ٗ)ٌمول: نمهلهم فً هذه الدنٌا مهبل للٌبل ٌتمتعون فٌها" لال الطبري: " 
 .(٘)فى الدنٌا إلى آجالهم" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي: نمهلهم لٌتمتعوا بنعٌم الدنٌا للٌبل إلى انمضاء آجالهم" لال البؽوي:" 
 .(2)نمتعهم زمانا للٌبل بدنٌاهم"لال الزمخشري:أي: " 
ُهْم إِلَى َعَذاٍب َؼِلٌٍظ{ ]لممان :   [، أي:" ثم ٌوم المٌامة نُلجبهم ٕٗلوله تعالى:}ثُمه نَْضَطرُّ

 .(1)ونسولهم إلى عذاب فظٌع، وهو عذاب جهنم"
ٌمول: ثم نوردهم على كره منهم عذابا ؼلٌظا، وذلن عذاب النار، نعوذ لال الطبري: " 

 .(5)باهلل منها، ومن عمل ٌمّرب منها"
 .(ٓٔ)نصٌرهم }إلى عذاب ؼلٌظ{، ٌعنً: شدٌد ال ٌفتر عنهم" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ثم نلجبهم ونردهم فً اآلخرة، }إلى عذاب ؼلٌظ{ عذاب النار" لال البؽوي:" 
أي : نلجبهم } إِلَى َعَذاٍب َؼِلٌٍظ { أي : فظٌع صعب مشك على النفوس ،  لال ابن كثٌر:" 

ٌْنَا  ِ اْلَكِذَب ال ٌُْفِلُحوَن. َمتَاعٌ فًِ الدُّْنٌَا ثُمه إِلَ َمْرِجعُُهْم ثُمه كما لال تعالى : } إِنه الهِذٌَن ٌَْفتَُروَن َعلَى َّللاه
 .(ٕٔ)["2ٓ،  5ِٙدٌَد بَِما َكانُوا ٌَْكفُُروَن { ]ٌونس : نُِذٌمُُهُم اْلعََذاَب الشه 

شبه إلزامهم التعذٌب وإرهالهم إٌاه باضطرار المضطر إلى الشًء لال الزمخشري: " 
الذي ال ٌمدر على االنفكان منه. والؽلظ: مستعار من األجرام الؽلٌظة. والمراد الشدة والثمل على 

 .(ٖٔ)المعذب"
 

 المرآن
ِ بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَمُ }َولَئِْن  ُ لُِل اْلَحْمُد ّلِِلَّ وَن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض لٌََمُولُنَّ َّللاَّ
 [ٕ٘({ ]لممان : ٕ٘)

                                                           

 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٙ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (2)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٔٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)



ٕٔٔ 
 

 التفسٌر: 
هإالء المشركٌن باهلل: َمن خلك السموات واألرض؟ لٌمولُنه هللا، فإذا  -أٌها الرسول-ولبن سؤلت 

لن فمل لهم: الحمد هلل الذي أظهر االستدالل علٌكم من أنفسكم، بل أكثر هإالء المشركٌن لالوا ذ
 ال ٌنظرون وال ٌتدبرون َمن الذي له الحمد والشكر، فلذلن أشركوا معه ؼٌره.

ُ{ ]لممان :  [، أي:" ٕ٘ لوله تعالى:}َولَبِْن َسؤَْلتَُهْم َمْن َخلََك السهَماَواِت َواأْلَْرَض لٌََمُولُنه َّللاه
 .(ٔ)هإالء المشركٌن باهلل: َمن خلك السموات واألرض؟ لٌمولُنه هللا" -أٌها الرسول-ولبن سؤلت 

ٌمول: " ولبن سؤلت ٌا دمحم هإالء المشركٌن باهلل من لومن: }َمْن َخلََك لال الطبري:  
 .(ٕ)السهَمَواِت واألْرَض لٌََمُولُنه هللاُ لُِل الَحْمُد هلل{"

ٌمول تعالى مخبًرا عن هإالء المشركٌن به : إنهم ٌعرفون أن هللا خالُك  كثٌر:" لال ابن 
السموات واألرض ، وحَده ال شرٌن له ، ومع هذا ٌعبدون معه شركاء ٌعترفون أنها َخْلٌك له 

 .(ٖ)وملن له"
ِ{ ]لممان :   د هلل الذي [، أي:" فإذا لالوا ذلن فمل لهم: الحمٕ٘لوله تعالى:}لُِل اْلَحْمُد لِِله

 .(ٗ)أظهر االستدالل علٌكم من أنفسكم"
" ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم، فإذا لالوا ذلن، فمل لهم: الحمد هلل الذي خلك لال الطبري:  

 .(٘)ذلن، ال لمن ال ٌخلك شٌبا وهم ٌخلمون"
 .(ٙ)أي : إْذ لامت علٌكم الحجة باعترافكم" لال ابن كثٌر:" 
}لل الحمد هلل{: إلزام لهم على إلرارهم بؤن الذي خلك السماوات  لال الزمخشري: " 

 .(2)واألرض هو هللا وحده، وأنه ٌجب أن ٌكون له الحمد والشكر. وأن ال ٌعبد معه ؼٌره"
بل أن ثر هإالء المشركٌن ال [، أي:" ٕ٘لوله تعالى:}بَْل أَْكثَُرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]لممان :  

 .(1)"فلذلن ال ٌعلمونٌفّكرون وال ٌتدبرون 
 .(5)"-عز وجل -بتوحٌد هللا لال مماتل:اي:" 
ٌمول: بل أكثر هإالء المشركون ال ٌعلمون من الذي له الحمد، وأٌن  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)موضع الشكر"
ثم لال: }بل أكثرهم ال ٌعلمون{ أن ذلن ٌلزمهم، وإذا نبهوا علٌه لم   لال الزمخشري: " 
 .(ٔٔ)ٌنتبهوا"

 [:ٕٙ-ٕٕاآلٌات:]فوابد 
بٌان نجاة أهل ال إله إال هللا وهم الذٌن عبدوا هللا وحده بما شرع لهم على لسان رسوله دمحم  -ٔ

 ملسو هيلع هللا ىلص.
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٕ
بٌان أن المشركٌن من العرب موحدون فً الربوبٌة مشركون فً العبادة كما هو حال كثٌر  -ٖ

ٌعتمدون أن هللا رب كل شًء وال رّب سواه وٌذبحون وٌنذرون وٌحلفون بؽٌره، من الناس الٌوم 
 وٌخافون ؼٌره وٌرهبون سواه. والعٌاذ باهلل.

 المرآن
                                                           

 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (2)
 .ٙ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)



ٖٔٔ 
 

ًُّ اْلَحِمٌُد ) َ ُهَو اْلغَنِ ِ َما فًِ السََّماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ َّللاَّ  [ٕٙ({ ]لممان : ٕٙ}ّلِِلَّ
 التفسٌر: 

سموات واألرض ملًكا وعبًٌدا وإٌجاًدا وتمدًٌرا، فبل ٌستحك العبادة أحد كل ما فً ال -سبحانه-هلل 
 ؼٌره. إن هللا هو الؽنً عن خلمه، له الحمد والثناء على كل حال.

ِ َما فًِ السهَماَواِت َواأْلَْرِض{ ]لممان :   كل ما فً  -سبحانه-[، أي:" هلل ٕٙلوله تعالى:}لِِله
 .(ٔ)إٌجاًدا وتمدًٌرا، فبل ٌستحك العبادة أحد ؼٌره"السموات واألرض ملًكا وعبًٌدا و

هلل كّل ما فً السموات واألرض من شًء ملكا كابنا ما كان ذلن لال الطبري: ٌمول: " 
 .(ٕ)الشًء من وثن وصنم وؼٌر ذلن، مما ٌعبد أو ال ٌعبد"

 .(ٖ)أي : هو خلمه وملكه" لال ابن كثٌر:" 
َ ُهَو   ًُّ اْلَحِمٌُد{ ]لممان : لوله تعالى:}إِنه َّللاه [، أي:" إن هللا هو الؽنً عن خلمه، له ٕٙاْلؽَنِ

 .(ٗ)الحمد والثناء على كل حال"
ًّ عن عباده هإالء المشركٌن به األوثان واألنداد، لال الطبري: "  ٌمول: إن هللا هو الؽن

عنً: المحمود وؼٌر ذلن منهم ومن جمٌع خلمه؛ ألنهم ملكه وله، وبهم الحاجة إلٌه، الحمٌد: ٌ
 .(٘)على نعمه التً أنعمها على خلمه"

أي : الؽنً عما سواه ، وكل شًء فمٌر إلٌه ، الحمٌد فً جمٌع ما خلك ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)له الحمد فً السموات واألرض على ما خلك وشرع ، وهو المحمود فً األمور كلها"

الؽنً: المختص؛ بؤن وجود ؼٌره وعدمه سواء؛ فً أنه ال ٌتؽٌر به  لال ابن فورن:" 
ونمٌضه محتاج، والمحتاج: هو المختص بؤن فً وجود ؼٌره انتفاء الضر عنه، أو صفة النمص. 

 .(2)الحمٌد: المستحك للحمد، ونمٌضه الذمٌم، ولد ٌمال: محمود على هذا المعنى؛ أنه أهل للحمد"
هو الؽنً عن حمد الحامدٌن المستحك للحمد، وإن لم إن هللا  لال الزمخشري:" 
 .(1)ٌحمدوه"

 
 المرآن

ِ إِنَّ }َولَْو أَنََّما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْلاَلٌم َواْلبَْحُر ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أَْبُحٍر َما نَِفَدْت َكلِ  َماُت َّللاَّ
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم )  [1ٕ({ ]لممان : 1َّٕللاَّ

 التفسٌر: 
ولو أن أشجار األرض كلها بُرٌت ألبلًما والبحر مداد لها، وٌَُمد بسبعة أبحر أخرى، وُكتِب بتلن 
األلبلم وذلن المداد كلمات هللا من علمه وحكمه، وما أوحاه إلى مبلبكته ورسله؛ لتكسرت تلن 

ها أحد. إن هللا عزٌز فً األلبلم، ولنِفد ذلن المداد، ولم تنفد كلمات هللا التامة التً ال ٌحٌط ب
 انتمامه ممن أشرن به، حكٌم فً تدبٌر خلمه.

 سبب النزول:
عن ابن عباس: أن أحبار ٌهود لالوا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة: ٌا دمحم، أرأٌت لوله: }َوما  

: "ُكبل"، فمالوا: ألست تتلو فٌما أُوتٌِتُْم ِمَن الِعْلم إال لَِلٌبل{ إٌانا ترٌد أم لومن؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
إنهها فً ِعْلِم هللاِ لَِلٌٌل »جاءن: أنا لد أوتٌنا التوراة فٌها تبٌان كّل شًء؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ً األْرِض ِمْن ، فؤنزل هللا علٌه فٌما سؤلوه عنه من ذلن: }َولَْو أنهما ف«َوِعْنَدُكْم ِمْن ذلَن ما ٌْكِفٌُكمْ 

                                                           

 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5٘ٗ-1٘ٗ/ٔتفسٌر ابن فورن: (2)
 .ٓٓ٘/ٖالكشاؾ:  (1)



ٔٔٗ 
 

َشَجَرةٍ أْلبلٌم َوالبَْحُر ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ أْبُحٍر ما نَِفَدْت َكِلماُت هللاِ{، أي: أن التوراة فً هذا من 
 .(ٔ)علم هللا للٌل"

عن عطاء بن ٌسار، لال: "لما نزلت بمكة: }َوما أُوتٌِتُْم ِمَن العْلم إال لَِلٌبل{، ٌعنً:  
فلما هاجر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة، أتاه أحبار ٌهود، فمالوا: ٌا دمحم، ألم ٌبلؽنا أنن تمول: الٌهود، 

ٌُْت"، لالوا: فإنن تتلو أنا لد  }َوما أُوتٌِتُْم ِمَن الِعْلِم إال لَِلٌبل{ أفتعنٌنا أم لومن؟ لال: "ُكبل لَْد َعنَ
ًَ فًِ ِعلِم هللاِ لَِلٌٌل، ولَْد أتاُكُم هللاُ ما  أوتٌنا التوراة، وفٌها تبٌان كّل شًء، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ِه

ِه إْن َعِمْلتُْم بِِه اْنتَفَْعتُْم"، فؤنزل هللا: }َولَْو أنهما فًِ األْرِض ِمْن َشَجَرةٍ ألبلٌم والبَْحُر ٌَُمدُّهُ مْن بَْعدِ 
هللاَ َسِمٌٌع بَِصٌٌر" َسْبعَةُ أْبُحٍر ... { إلى لوله: }إنه 

(ٕ). 
ولو أنه جمٌع  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}َولَْو أَنهَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرةٍ أَْلبَلٌم{ ]لممان :  

 .(ٖ)"أشجار األرض جعلت ألبلما
 .(ٗ)ولو أن شجر األرض كلها برٌت ألبلما" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)ٌمول: لو أن كل شجرة ذات ساق على وجه األرض برٌت ألبلما" لال مماتل:" 
 .(ٙ)أي : ولو أن جمٌع أشجار األرض جعلت ألبلما" لال ابن كثٌر:" 
 .(2)لو جعل شجر األرض ألبلما" لال الحسن:" 
 .(1)لو برٌت ألبلما" لال عمرو:" 
وجعل البحر بسعته  [، أي:"2ٕأَْبُحٍر{ ]لممان : لوله تعالى:}َواْلبَْحُر ٌَُمدُّهُ ِمْن بَْعِدِه َسْبعَةُ  

 .(5)"حبراً ومداداً وأمده سبعة أبحر معه فكتبت بها كلمات هللا الدالة على عظمته وصفاته وجبلله
 .(5)"وجبلله

 .(ٓٔ)ٌمول: والبحر له مداد ٌكتب كبلم هللا بتلن األلبلم وبذلن المداد"لال الطبري:  
 -عز وجل -وكانت البحور السبعة مدادا فكتب بتلن األلبلم وجمٌع خلك هللا لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)وعجاببه" -هللا تعالى -ٌكتبون من البحور السبعة فكتبوا علم
 .(ٕٔ)ٌمول: ٌكون مدادا كالمداد المكتوب بِِه" لال الفراء:" 
 .(ٖٔ)وجعل البحور مدادا" لال الحسن:" 
 .(ٗٔ)والبحر مدادا، فكتب بتلن األلبلم منه" لال عمرو:" 
وجعل البحر مداًدا وَمده سبعة أبحر معه ، فكتبت بها كلمات هللا  لال ابن كثٌر:أي:" 

على وجه المبالؽة ، ولم ٌرد  «السبعة»الدالة على عظمته وصفاته وجبلله.. وإنما ذكرت 
وله من تلماه من كبلم اإلسرابٌلٌٌن الحصر وال أن ثم سبعة أبحر موجودة تحٌط بالعالم ، كما ٌم

التً ال تصدق وال تكذب ، بل كما لال تعالى فً اآلٌة األخرى : } لُْل لَْو َكاَن اْلبَْحُر ِمَداًدا 
، فلٌس [ 5ِٓٔلَكِلَماِت َربًِّ لَنَِفَد اْلبَْحُر لَْبَل أَْن تَْنفََد َكِلَماُت َربًِّ َولَْو ِجبْنَا بِِمثِْلِه َمَدًدا { ]الكهؾ : 

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري : (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (2)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (1)
 .ٙ٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري : (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .5ٕٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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المراد بموله : } بِِمثِْلِه { آخر فمط ، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ، ثم هلم جرا ؛ ألنه ال حصر 
 .(ٔ)آلٌات هللا وكلماته"

ِ{ ]لممان :   [، أي:" لتكسرت تلن األلبلم، ولنِفد ذلن 2ٕلوله تعالى:}َما نَِفَدْت َكِلَماُت َّللاه
 .(ٕ)التً ال ٌحٌط بها أحد"المداد، ولم تنفد كلمات هللا التامة 

 .(ٖ)"لتكسرت تلن األلبلم، ولنفذ ذلن المداد، ولم تنفد كلمات هللا"لال الطبري:  
 .(ٗ)لتكسرت األلبلم ، ونَفَد ماء البحر، ولو جاء أمثالها َمَددا" لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)فكتب كتاب هللا بهذه األلبلم وبهذه البحور مانفد كتاب هللا" لال أبو عبٌدة:" 
 .(ٙ)لنفدت تلن األلبلم وتلن البحور ولم ٌنفد علم هللا وكلماته وال عجاببه" لال مماتل:" 
ٌعنً: النكسرت األلبلم، ونفد ماء البحر، ولمات الكتاب وما نفدت كلمات  لال ٌحٌى:" 

 .(2)هللا، علمه بما خلك"
آن: إن هذا كبلم معناه: ما انمطعت، وٌروى أن المشركٌن لالوا فً المر لال الزجاج:" 

 .(1)سٌنفد، وسٌمطع، فؤعلم هللا عز وجل أن كلماته وحكمته ال تنفد"
 .(5)}ما نَِفَدْت َكِلماُت هللاِ{ ولو مّده سبعة أبحر" لال عمرو:" 
 .(ٓٔ)لنفد ماء البحور، وتكسهرت األلبلم" لال الحسن:" 
لال المشركون: إنما هذا كبلم ٌوشن أن ٌنفد، لال: لو كان  عن لتادة فً هذه اآلٌة، لال:" 

 .(ٔٔ)شجر البّر ألبلما، ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجابب ربً وحكمته وخلمه وعلمه"
َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم{ ]لممان :   [، أي:" إن هللا عزٌز فً انتمامه ممن 2ٕلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 .(ٕٔ)خلمه"أشرن به، حكٌم فً تدبٌر 
ٌمول: إن هللا ذو عّزة فً انتمامه ممن أشرن به، واّدعى معه إلها ؼٌره،  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)حكٌم فً تدبٌره خلمه"
أي : عزٌز لد َعز كله شًء ولهره وؼلبه ، فبل مانع لما أراد وال  لال ابن كثٌر:" 

مخالؾ وال معمب لحكمه ، } َحِكٌٌم { فً خلمه وأمره ، وألواله وأفعاله ، وشرعه وجمٌع 
 .(ٗٔ)شإونه"

 
 المرآن

َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر )  [ 1ٕ{ ]لممان : (1ٕ}َما َخْلمُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إاِلَّ َكنَْفٍس َواِحَدٍة إِنَّ َّللاَّ
 التفسٌر:

وال بَْعثُكم ٌوم المٌامة فً السهولة والٌسر إال كَخْلك نفس واحدة وبَْعثها، إن  -أٌها الناس-ما َخْلمُكم 
 هللا سمٌع أللوالكم، بصٌر بؤعمالكم، وسٌجازٌكم علٌها.

 سبب النزول:

                                                           

 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري : (ٖ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (٘)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .1ٓٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2)
 . ٕٓٓ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (5)
 .ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري: : (ٔٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 . 5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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نزلت فً أبً بن خلؾ، وأبً األشدٌن واسمه أسٌد بن كلدة ومنبه ونبٌه  لال مماتل:" 
: إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -ابنً الحجاج بن السباق بن حذٌفة السهمً، كلهم من لرٌش وذلن أنهم لالوا للنبً

خلمنا أطوارا، نطفة، علمة، مضؽة، عظاما، لحما، ثم تزعم أنا نبعث خلما جدٌدا جمٌعا فً ساعة 
فً المدرة إال  -سبحانه -جمٌعا على هللا -أٌها الناس -: }ما خلمكم{-عز وجل -واحدة، فمال هللا

إال كبعث نفس واحدة }إن هللا سمٌع  -تعالى -كخلك نفس واحدة، }وال بعثكم{ جمٌعا على هللا
 .(ٔ)بصٌر{ لما لالوا من الخلك والبعث"

أٌها -[، أي:" ما َخْلمُكم 1ٕاله َكنَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]لممان : }َما َخْلمُُكْم َواَل بَْعثُُكْم إِ لوله تعالى: 
 .(ٕ)وال بَْعثُكم ٌوم المٌامة فً السهولة والٌسر إال كَخْلك نفس واحدة وبَْعثها" -الناس

ٌمول تعالى ذكره: ما خلمكم أٌها الناس وال بعثكم على هللا إال  لال الطبري فً اآلٌة:" 
كخلك نفس واحدة وبعثها، وذلن أن هللا ال ٌتعذّر علٌه شًء أراده، وال ٌمتنع منه شًء شاءه 
ٌْبا أْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكون{ فسواء خلك واحد وبعثه، وخلك الجمٌع  }إنما أمره إَذا أَراَد َش

 .(ٖ)وبعثهم"
تؤوٌله: إال كخلك نفس واحدة، وكبعث نفس واحدة، أي: لدرة هللا على  ال الزجاج:"ل 

بعث الخلك أجمعٌن وعلى خلك الخلك أجمعٌن كمدرته على خلك نفس واحدة وبعث نفس 
 .(ٗ)واحدة"

ما َخْلُك جمٌع الناس وبعثهم ٌوم المعاد بالنسبة إلى لدرته إال كنسبة  لال ابن كثٌر:أي:" 
ٌْبًا أَْن ٌَمُوَل لَهُ ُكْن فٌََُكوُن { ]ٌس :  خلمنفس واحدة ، الجمٌع هٌن علٌه و} إِنهَما أَْمُرهُ إِذَا أََراَد َش

[ أي : ال ٌؤمر بالشًء إال مرة واحدة ٓ٘[ ، } َوَما أَْمُرنَا إاِل َواِحَدةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر { ]الممر : 1ٕ
ًَ َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ فَإَِذا ُهْم بِالسهاِهَرةِ {  ، فٌكون ذلن الشًء ال ٌحتاج إلى تكرره وتوكده. } فَإِنهَما ِه

 .(٘)["ٗٔ،  ٖٔ]النازعات : 
 .(ٙ)ٌمول: إنما خلك هللا الناس كلهم وبعثهم كخلك نفس واحدة وبعثها" لال لتادة: 
 .(2)مجاهد، لوله: "}َكنَْفٍس ِواِحَدةٍ{، ٌمول: كن فٌكون، للملٌل والكثٌر"عن  
َ َسِمٌٌع بَِصٌٌر{ ]لممان : لوله تعالى:  [، أي:" إن هللا سمٌع أللوالكم، بصٌر 1ٕ}إِنه َّللاه

 .(1)بؤعمالكم، وسٌجازٌكم علٌها"
ونه على ربهم، من إن هللا سمٌع لما ٌمول هإالء المشركون وٌفتر لال الطبري: ٌمول:" 

اّدعابهم له الشركاء واألنداد وؼٌر ذلن من كبلمهم وكبلم ؼٌرهم، بصٌر بما ٌعملونه وؼٌرهم 
 .(5)من األعمال، وهو مجازٌهم على ذلن جزاءهم"

أي : كما هو سمٌع أللوالهم بصٌر بؤفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى  لال ابن كثٌر: " 
 .(ٓٔ)نفس واحدة كذلن لدرته علٌهم كمدرته على نفس واحدة"

 [:1ٕ-ٕٙفوابد اآلٌات:]
 بٌان لدرة هللا تعالى وأنها ال تحد وال ٌعجزها شًء. -ٔ
 إثبات صفات هللا كالعزة والحكمة والسمع والبصر. -ٕ
 

                                                           

 .1ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 . ٕٓٓ/ٗمعانً المرآن: (ٗ)
 . 5ٖٗ/ٙكثٌر: تفسٌر ابن (٘)
 .ٖ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖ٘ٔ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٗ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 . 5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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 المرآن
َر الشَّْمَس َواْلمََمرَ  ٌِْل َوَسخَّ ٌَْل فًِ النََّهاِر َوٌُوِلُج النََّهاَر فًِ اللَّ َ ٌُوِلُج اللَّ  ُكلٌّ ٌَْجِري }أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

َ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر ) ى َوأَنَّ َّللاَّ  [1ٕ({ ]لممان : 1ٕإِلَى أََجٍل ُمَسمًّ
 التفسٌر: 

ساعات اللٌل، فٌطول النهار، وٌمصر اللٌل، وٌؤخذ من ساعات النهار،  ألم تر أن هللا ٌؤخذ من
فٌطول اللٌل، وٌمصر النهار، وذلهل لكم الشمس والممر، ٌجري كل منهما فً مداره إلى أجل 

 معلوم محدد، وأن هللا ُمطهلع على كل أعمال الخلك ِمن خٌر أو شر، ال ٌخفى علٌه منها شًء؟
ٌِْل{ ]لممان :  لوله تعالى:}أَلَْم تَرَ   ٌَْل فًِ النهَهاِر َوٌُوِلُج النهَهاَر فًِ الله َ ٌُوِلُج الله [، 5ٕأَنه َّللاه

أي:" ألم تر أن هللا ٌؤخذ من ساعات اللٌل، فٌطول النهار، وٌمصر اللٌل، وٌؤخذ من ساعات 
 .(ٔ)النهار، فٌطول اللٌل، وٌمصر النهار"

ٌمول تعالى ذكره: }ألم تر{ ٌا دمحم بعٌنن }أن هللا{ ٌزٌد من نمصان ساعات  لال الطبري:" 
 .(ٕ)اللٌل فً ساعات النهار، وٌزٌد ما نمص من ساعات النهار فً ساعات اللٌل"

ٌدخل اللٌل فً النهار، وٌدخل النهار فً اللٌل، وهو أخذ كل واحد منهما من  لال ٌحٌى:" 
 .(ٖ)صاحبه"
اللٌل فً النهار{، معناه: ٌدخل اللٌل فً النهار، لٌل الصٌؾ فً لال الزجاج:" }ٌولج  

 .(ٗ)نهاره، }وٌولج النهار فً اللٌل{، ٌدخل نهار الشتاء فً لٌله"
ٌَْل فًِ النهَهاِر { بمعنى : ٌؤخذ منه فً النهار ،  لال ابن كثٌر:"  ٌخبر تعالى أنه } ٌُوِلُج الله

فٌطوُل ذلن وٌمصر هذا ، وهذا ٌكون زمن الصٌؾ ٌطول النهار إلى الؽاٌة ، ثم ٌسرع فً 
 .(٘)النمص فٌطول اللٌل وٌمصر النهار ، وهذا ٌكون فً زمن الشتاء"

ٌولج اللٌل فً النهار{: نمصان اللٌل فً زٌادة النهار،  عن لتادة، لوله: "}ألم تر أن هللا 
 .(ٙ)}وٌولج النهار فً اللٌل{: نمصان النهار فً زٌادة اللٌل"

وهذا فٌه أٌضا، انفراده بالتصرؾ والتدبٌر، وسعة تصرفه بإٌبلج اللٌل  لال السعدي:" 
ا دخل أحدهما، ذهب فً النهار، وإٌبلج النهار فً اللٌل، أي: إدخال أحدهما على اآلخر، فإذ

 .(2)اآلخر"
ى{ ]لممان :   َر الشهْمَس َواْلمََمَر ُكلٌّ ٌَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ [، أي:" 5ٕلوله تعالى:}َوَسخه

 .(1)وذلهل لكم الشمس والممر، ٌجري كل منهما فً مداره إلى أجل معلوم محدد"
عهم، كل ذلن ٌجري وسخر الشمس والممر لمصالح خلمه ومناف لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)بؤمره إلى ولت معلوم، وأجل محدود إذا بلؽه كورت الشمس والممر"
وتسخٌره للشمس والممر، ٌجرٌان بتدبٌر ونظام، لم ٌختل منذ خلمهما،  لال السعدي:" 

[ لٌمٌم بذلن من مصالح العباد ومنافعهم، فً دٌنهم ودنٌاهم، ما به ٌعتبرون وٌنتفعون. ٕ٘ٙ]ص:
ى{ إذا جاء ذلن األجل، انمطع جرٌانهما، وتعطل سلطانهما،  و}ُكّل{ منهما }ٌَْجِري إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

ٌوم المٌامة، حٌن تكور الشمس، وٌخسؾ الممر، وتنتهً دار الدنٌا، وتبتدئ الدار وذلن فً 
 .(ٓٔ)اآلخرة"

                                                           

 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٗ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .ٕٓٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٖٓ٘-5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٗ٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٔ٘ٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٗ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٔ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال لتادة:" ٌمول: لذلن كله ولت وحد معلوم، ال ٌجاوزه وال ٌعدوه" 
ٌجرٌان، ال ٌمصر دونه وال ٌزٌد علٌه إلى الولت الذي ٌكور فٌه فٌذهب  لال ٌحٌى:" 
 .(ٕ)ضوءه"
ى لال ابن كثٌر:}  لٌل : إلى ؼاٌة محدودة. ولٌل : إلى ٌوم المٌامة. وكبل  {"إِلَى أََجٍل ُمَسمًّ

 المعنٌٌن صحٌح. 
ٌا أبا »: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : -وٌستشهد للمول األول بحدٌث أبً ذر ، رضً هللا عنه

نها تذهب فتسجد تحت ذر ، أتدري أٌن تذهب هذه الشمس ؟". للت : هللا ورسوله أعلم. لال : "فإ
 .(ٖ)«العرش ، ثم تستؤذن ربهها فٌوشن أن ٌمال لها : ارجعً من حٌث جبت

وعن ابن عباس أنه لال : "الشمس بمنزلة السالٌة ، تجري بالنهار فً السماء فً فلكها 
، فإذا ؼربت جرت باللٌل فً فلكها تحت األرض حتى تطلع من مشرلها ، لال : وكذلن 

 .(ٙ)"(٘)ه صحٌح". إسناد(ٗ)الممر"
َ بَِما تَْعَملُوَن َخبٌٌِر{ ]لممان :   [، أي:" وأن هللا ُمطهلع على كل 5ٕلوله تعالى:}َوأَنه َّللاه

 .(2)أعمال الخلك ِمن خٌر أو شر، ال ٌخفى علٌه منها شًء"
ٌمول: وإن هللا بؤعمالكم أٌها الناس من خٌر أو شر ذو خبرة وعلم، ال  لال الطبري: " 

ٌخفى علٌه منها شًء، وهو مجازٌكم على جمٌع ذلن، وخرج هذا الكبلم خطابا لرسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص، والمعنً به المشركون، وذلن أنه تعالى ذكره: نبه بموله: }أن هللا ٌولج اللٌل فً النهار 

نهار فً اللٌل{ على موضع حجته من جهل عظمته، وأشرن فً عبادته معه ؼٌره، ٌدل وٌولج ال
 .(1)على ذلن لوله: }ذلن بؤن هللا هو الحك وأن ما ٌدعون من دونه الباطل{"

 .(5)أنه تعالى الخالك العالم بجمٌع األشٌاء" لال ابن كثٌر: معناه:" 
 

 المرآن
َ ُهَو اْلَحكُّ  ًُّ اْلَكبٌُِر )}َذِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ َ ُهَو اْلعَِل ({ ]لممان َٖٓوأَنَّ َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطُل َوأَنَّ َّللاَّ

 :ٖٓ] 
 التفسٌر: 

ذلن كله من عظٌم لدرة هللا ؛ لتعلموا وتمروا أن هللا هو الحك فً ذاته وصفاته، وأفعاله، وأن ما 
لَْدره ولهره فوق جمٌع مخلولاته، الكبٌر على ٌدعون من دونه الباطل، وأن هللا هو العلً بذاته و

 كل شًء، وكل ما عداه خاضع له، فهو وحده المستحك أن ٌُعبد دون َمن سواه.
{ ]لممان :   َ ُهَو اْلَحكُّ [، أي:" ذلن كله من عظٌم لدرة هللا ؛ ٖٓلوله تعالى:}َذِلَن بِؤَنه َّللاه

 .(ٓٔ)وأفعاله" لتعلموا وتمروا أن هللا هو الحك فً ذاته وصفاته،
هذا الذي أخبرتن ٌا دمحم أن هللا فعله من إٌبلجه اللٌل فً النهار،  لال الطبري:ٌمول:" 

والنهار فً اللٌل، وؼٌر ذلن من عظٌم لدرته، إنما فعله بؤنه هللا حما، دون ما ٌدعوه هإالء 
ذلن المشركون به، وأنه ال ٌمدر على فعل ذلن سواه، وال تصلح األلوهة إال لمن فعل 

 .(ٔٔ)بمدرته"
                                                           

 .ٗ٘ٔ/ ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .(5٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )1ٖٓٗ)صحٌح البخاري برلم (ٖ)
 ، ولال :" إسناده صحٌح".ٖٓ٘/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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أي:: إنما ٌظهر لكم آٌاته لتستدلوا بها على أنه الحك ، أي : الموجود لال ابن كثٌر: " 
 .(ٔ)الحك ، اإلله الحك "

{ فً  لال السعدي:"  َ ُهَو اْلَحكُّ }َذِلَن{ الذي بٌن لكم من عظمته وصفاته، ما بٌهن }بِؤَنه َّللاه
 .(ٕ)ذاته وفً صفاته، ودٌنه حك، ورسله حك، ووعده حك، ووعٌده حك، وعبادته هً الحك"

 .(ٖ)اسم من أسماء هللا"«: الحك»لال ٌحٌى:" 
وأن كل ما ٌعبدون  [، أي:"ٖٓاِطُل{ ]لممان : لوله تعالى:}َوأَنه َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَ  

 .(ٗ)"من دون هللا من األوثان واألصنام باطل ال حمٌمة له
وبؤن الذي ٌعبد هإالء المشركون من دون هللا الباطل الذي لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)ٌضمحل، فٌبٌد وٌفنى"
شًء فمٌر إلٌه ؛ ألن  وأن كل ما سواه باطل فإنه الؽنً عما سواه ، وكللال ابن كثٌر: " 

كل ما فً السموات واألرض الجمٌع خلمه وعبٌده ، ال ٌمدر أحد منهم على تحرٌن َذّرة إال بإذنه 
 .(ٙ)، ولو اجتمع كل أهل األرض على أن ٌخلموا ذبابا لعجزوا عن ذلن"

إٌجاد هللا له لما  }َوأَنه َما ٌَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلبَاِطُل{ فً ذاته وصفاته، فلوال لال السعدي:" 
، فإذا كان باطبل كانت عبادته أبطل وأبطل" ًَ  .(2)وجد، ولوال إمداده لََما بَِم

 .(1)ٌعنً: أوثانهم" لال ٌحٌى:" 
ًُّ اْلَكبٌُِر{ ]لممان :   َ ُهَو اْلعَِل [، أي:" وأن هللا هو العلً بذاته ٖٓلوله تعالى:}َوأَنه َّللاه

، الكبٌر على كل شًء، وكل ما عداه خاضع له، فهو وحده ولَْدره ولهره فوق جمٌع مخلولاته
 .(5)المستحك أن ٌُعبد دون َمن سواه"

وبؤن هللا هو ذو العلو على كل شًء، وكل ما دونه فله متذلل لال الطبري: ٌمول: " 
 .(ٓٔ)منماد، الكبٌر الذي كل شًء دونه، فله متصاؼر"

، الكبٌر : الذي هو أكبر من كل شًء ،  أي : العلً : الذي ال أعلى منه لال ابن كثٌر: " 
 .(ٔٔ)فكل شًء خاضع حمٌر بالنسبة إلٌه "

{ بذاته، فوق جمٌع مخلولاته، الذي علت صفاته، أن  لال السعدي:"  ًُّ َ ُهَو اْلعَِل }َوأَنه َّللاه
ٌماس بها صفات أحد من الخلك، وعبل على الخلك فمهرهم }اْلَكبٌُِر{ الذي له الكبرٌاء فً ذاته 

 .(ٕٔ)صفاته، وله الكبرٌاء فً للوب أهل السماء واألرض"و
 

 المرآن
ِ ِلٌُِرٌَُكْم ِمْن آٌَاتِِه إِنَّ فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت لِ  ُكّلِ َصبَّاٍر }أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلَن تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بِنِْعَمِت َّللاَّ

 [ ٖٔ({ ]لممان : َٖٔشُكوٍر )
 التفسٌر:

                                                           

 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٔ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .2٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٔ٘ٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٔ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)



ٕٔٓ 
 

أن السفن تجري فً البحر بؤمر هللا نعمة منه على خلمه؛ لٌرٌكم من عبره  -المشاهدأٌها -ألم تر 
وحججه علٌكم ما تعتبرون به؟ إن فً جْري السفن فً البحر لَدالالت لكل صبهار عن محارم هللا، 

 شكور لنعمه.
  ِ -[، أي:" ألم تر ٖٔ{ ]لممان : لوله تعالى:}أَلَْم تََر أَنه اْلفُْلَن تَْجِري فًِ اْلبَْحِر بِنِْعَمِت َّللاه

 .(ٔ)أن السفن تجري فً البحر بؤمر هللا نعمة منه على خلمه" -أٌها المشاهد
ألم تر ٌا دمحم أن السفن تجري فً البحر نعمة من هللا على  لال الطبري: ٌمول: " 

 .(ٕ)خلمه"
ر البحر لتجري فٌه الفلن بؤمره ، أي :  لال ابن كثٌر: "  ٌخبر تعالى أنه هو الذي َسخه

 .(ٖ)بلطفه وتسخٌره ؛ فإنه لوال ما جعل فً الماء من لوة ٌحمل بها السفن لما جرت "
أي: ألم تر من آثار لدرته ورحمته، وعناٌته بعباده، أن سخر البحر،  لال السعدي:" 

 .(ٗ)وإحسانه"تجري فٌه الفلن، بؤمره المدري ولطفه 
[، أي:" لٌرٌكم من عبره وحججه علٌكم ما ٖٔلوله تعالى:}ِلٌُِرٌَُكْم ِمْن آٌَاتِِه{ ]لممان :  

 .(٘)تعتبرون به"
 .(ٙ)ٌمول: لٌرٌكم من عبره وحججه علٌكم" لال الطبري: " 
 .(2)أي : من لدرته " لال ابن كثٌر: " 
 .(1)ٌعنً: جري السفن من آٌاته" لال ٌحٌى:" 
 .(5)}ِلٌُِرٌَُكْم ِمْن آٌَاتِِه{ ففٌها االنتفاع واالعتبار" السعدي:"لال  
[، أي:" إن فً جْري ٖٔلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلُكّلِ َصبهاٍر َشُكوٍر{ ]لممان :  

 .(ٓٔ)السفن فً البحر لَدالالت لكل صبهار عن محارم هللا، شكور لنعمه"
ٌمول: إن فً جري الفلن فً البحر داللة على أن هللا الذي أجراها هو  لال الطبري: " 

الحك، وأن ما ٌدعون من دونه الباطل لكل من صبر نفسه عن محارم هللا، وشكره على نعمه فلم 
  .(ٔٔ)ٌكفره"

 .(ٕٔ)أي : صبار فً الضراء ، شكور فً الرخاء " لال ابن كثٌر: " 
 .(ٖٔ)وهو المإمن" لال ٌحٌى:" 
فهم المنتفعون باآلٌات، صبار على الضراء، شكور على السراء، صبار  السعدي:"لال  

 .(ٗٔ)على طاعة هللا وعن معصٌته، وعلى ألداره، شكور هلل، على نعمه الدٌنٌة والدنٌوٌة"
أن المعتبر المتفكر فً خلك السماوات واألرض  -عز وجل  -لال الزجاج:" فؤعلم هللا  

 .(ٔ)هو الصبار الشكور"

                                                           

 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٗٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
إن لال لابل: وكٌؾ خّص هذه الداللة بؤنها داللة للصبهار  . ثم لال الطبري:"٘٘ٔ/ ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)

الشهكور دون سابر الخلك؟ لٌل: ألّن الصبر والشكر من أفعال ذوي الحجى والعمول، فؤخبر أن فً ذلن آلٌات 
 لكّل ذي عمل؛ ألن اآلٌات جعلها هللا عبرا لذوي العمول والتمٌٌز".

 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .1ٔٙ/ٌٕى بن سبلم: تفسٌر ٌح (ٖٔ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)لتادة:" كان مطرؾ ٌمول: إن من أحب عباد هللا إلٌه: الصبار الشكور" لال 
 .(ٖ)الصبر نصؾ اإلٌمان، والٌمٌن: اإلٌمان كله" لال الشعبً:" 
مؽٌرة، "الصبر نصؾ اإلٌمان، والشكر نصؾ اإلٌمان، والٌمٌن: اإلٌمان كله، ألم تر لال  

، }إنه فًِ ذلَن آلٌاٍت لْلُمولِنٌَن{، }إنه فًِ ذلَن َصبهاٍر َشُكوٍر{}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت ِلُكّلِ إلى لوله: 
 .(ٗ)آلٌاٍت لْلُمْإِمنٌَن{"

 
 المرآن

اُهْم إِلَى اْلبَّرِ فَِمْنُهمْ  ا نَجَّ ٌَن فَلَمَّ َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ  ُمْمتَِصٌد َوَما }َوإَِذا َغِشٌَُهْم َمْوٌج َكالظُّلَِل َدَعُوا َّللاَّ
 [ٕٖ({ ]لممان : ُٕٖد بِآٌَاتِنَا إاِلَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكفُوٍر )ٌَْجحَ 

 التفسٌر: 
وإذا ركب المشركون السفن وَعلَتْهم األمواج ِمن حولهم كالسحب والجبال، أصابهم الخوؾ 
والذعر من الؽرق ففزعوا إلى هللا، وأخلصوا دعاءهم له، فلما نجاهم إلى البر فمنهم متوسط لم 

على وجه الكمال، ومنهم كافر بنعمة هللا جاحد لها، وما ٌكفر بآٌاتنا وحججنا الدالة ٌمم بشكر هللا 
 على كمال لدرتنا ووحدانٌتنا إال كل ؼدهار نالض للعهد، جحود لنعم هللا علٌه.

وإِذا عبل المشركٌن  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َوإَِذا َؼِشٌَُهْم َمْوٌج َكالظُّلَِل{ ]لممان :  
 .(٘)"ً البحر موج كثٌؾ كالجبالوؼّطاهم وهم ف

إذا -وإذا ؼشى هإالء الذٌن ٌدعون من دون هللا اآللهة واألوثان فً البحر  لال الطبري:" 
، شبهه بها الموج فً شدة سواد كثرة «ُظلهة»موج كالُظلل، وهً جمع:  -ركبوا فً الفُلن

الماء..وشبه الموج وهو واحد بالظلل، وهً جماع، ألن الموج ٌؤتً شًء منه بعد شًء، 
 .(ٙ)"وٌركب بعضه بعضا كهٌبة الظلل

، ومجازه: من شدة سواد كثرة الماء «ظلة»واحدتها:  «"الظُّلَلِ  »لال أبو عبٌدة: 
 :(2)لال النابؽة الجعدى وهو ٌصؾ البحر، ومعظمه

 .(1)ٌُماِشٌِهنه أْخَضُر ذُو ظبلل ... َعلى حافاتِِه فِلَك الّدناِن "
 .(5)}َكالظُّلَِل{، أي : كالجبال والؽمام " لال ابن كثٌر: " 
 لال الزجاج:" لال فً الموج: }كالظلل{، ألن موج البحر ٌعظم حتى ٌصٌر كؤنه 

 .(ٓٔ)ظلل"
ٌَن{ ]لممان :   َ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ أخلصوا دعاءهم هلل حٌن  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َدَعُوا َّللاه

 .(ٔٔ)"علموا أنه ال منجً لهم ؼٌره فبل ٌدعون لخبلصهم سواه
ؼشى هإالء موج كالظلل، فخافوا الؽرق، فزعوا إلى هللا وإذا  لال الطبري: ٌمول:" 

بالدعاء مخلصٌن له الطاعة، ال ٌشركون به هنالن شٌبا، وال ٌدعون معه أحدا سواه، وال 
 .(ٕٔ)ٌستؽٌثون بؽٌره"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .٘٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .ٙ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
، والمحرر ٕٕٖ/2، والكشؾ والبٌان: ٙ٘ٔ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري: 5ٕٔ/ٕالبٌت له فً مجاز المرآن:  (2)

 .1ٓ/ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: ٖ٘٘/ٗالجٌز: 
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (1)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٔٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)



ٕٕٔ 
 

{ ]لممان :   اُهْم إِلَى اْلبَّرِ ا نَجه فلما أنمذهم من شدابد البحر،  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}فَلَمه
 .(ٔ)"واخرجهم إِلى شاطا النجاة فً البر

اُهْم إلى البَّر{ مما كانوا ٌخافونه فً البحر من الؽرق  لال الطبري: ٌمول:  ا نجه "}فَلَمه
 .(ٕ)والهبلن إلى البّر"

هللا على  [، أي:" فمنهم متوسط لم ٌمم بشكرٕٖلوله تعالى:}فَِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد{ ]لممان :  
 .(ٖ)وجه الكمال ومنهم كافر بنعمة هللا جاحد لها"

ٌمول: فمنهم ممتصد فً لوله وإلراره بربه، وهو مع ذلن مضمر الكفر لال الطبري: " 
 .(ٗ)به"

{ انمسموا فرٌمٌن: فرلة ممتصدة، أي: لم تمم بشكر  لال السعدي:"  اُهْم إِلَى اْلبَّرِ ا نَجه }فَلَمه
 .(٘)هللا على وجه الكمال، بل هم مذنبون ظالمون ألنفسهم. وفرلة كافرة بنعمة هللا، جاحدة لها"

 .(ٙ)وهو المإمن، وإما الكافر فعاد فً كفره" "}فَِمْنُهْم ُمْمتَِصٌد{،  لال ٌحٌى: 
   .(2)الممتصد فً المول، وهو كافر" مجاهد:" لال 

ا  -هاهنا- «الممتصد»كؤن مجاهد فسر  لال ابن كثٌر: " بالجاحد ، كما لال تعالى : } فَلَمه
اُهْم إِلَى اْلبَّرِ إَِذا ُهْم ٌُْشِرُكوَن { ]العنكبوت :   .(1)["٘ٙنَجه

 .(5)الممتصد الذي على صبلح من األمر" لال ابن زٌد:" 
وهذا الذي لاله ابن زٌد هو المراد فً لوله : } فَِمْنُهْم َظاِلٌم ِلنَْفِسِه َوِمْنُهْم ابن كثٌر: "لال 

ٌَْراِت { ]فاطر :  [ ، فالممتصد هاهنا هو : المتوسط فً العمل. ُٕٖمْمتَِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِك بِاْلَخ
شاهد تلن األهوال واألمور  وٌحتمل أن ٌكون مراًدا هنا أٌضا ، وٌكون من باب اإلنكار على من

العظام واآلٌات الباهرات فً البحر ، ثم بعدما أنعم علٌه من الخبلص ، كان ٌنبؽً أن ٌمابل ذلن 
بالعمل التام ، والدإوب فً العبادة ، والمبادرة إلى الخٌرات. فمن التصد بعد ذلن كان ممصرا 

 .(ٓٔ)والحالة هذه ، وهللا أعلم"
[، أي:" وما ٌكفر بآٌاتنا ٌَْٕٖجَحُد بِآٌَاتِنَا إاِله ُكلُّ َختهاٍر َكفُوٍر{ ]لممان : لوله تعالى:}َوَما  

 .(ٔٔ)وحججنا الدالة على كمال لدرتنا ووحدانٌتنا إال كل ؼدهار نالض للعهد، جحود لنعم هللا علٌه"
حودا وما ٌكفر بؤدلتنا وحججنا إال كّل ؼّدار بعهده، }َكفُور{، ٌعنً: ج لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)للنعم، ؼٌر شاكر ما أسدى إلٌه من نعمة"
أي: ؼدار، ومن ؼدره، أنه عاهد ربه، لبن أنجٌتنا من البحر وشدته،  لال السعدي:" 

لنكونن من الشاكرٌن، فؽدر ولم ٌؾ بذلن، }َكفُور{ بنعم هللا. فهل ٌلٌك بمن نجاهم هللا من هذه 
 .(ٖٔ)الشدة، إال المٌام التام بشكر نعم هللا؟"

 :(ٗٔ)ألبح الؽدر، لال األعشى«: الختر» لال أبو عبٌدة:" 
 باألبلك الفرد من تٌماء منزله ... حصن حصٌن وجار ؼٌر ختار

                                                           

 .2٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .2٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .2٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
 .1ٓ/ ٗٔواللسان )ختر( والمرطبً  2ٕٔدٌوانه ص (ٗٔ)



ٕٖٔ 
 

 :(ٔ)ولال عمرو بن معدٌكرب 
ٌَْن ِمْن َؼْدٍر َوَختْرٍ  ٌٍْر ... َمؤلَت ٌََد ٌَْت أبا ُعَم  َوإنهَن لَْو رأ

الختار : هو الؽَدهار... ولوله : } َكفُوٍر { أي : جحود للنعم ال ٌشكرها ،  لال ابن كثٌر: "
 .(ٕ)بل ٌتناساها وال ٌذكرها"

 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}َوَما ٌَْجَحُد بِآٌَاتِنَا إاِل ُكلُّ َختهاٍر َكفُوٍر{، لال: كّل جحاد كفور" 
 .(ٖ)كفور"

 .(٘). وروي عن الحسن مثله(ٗ)ار"عن مجاهد: "}ُكلُّ َختهاٍر َكفُوٍر{، لال: كّل َؼدّ  
 .(ٙ)الختار: الؽدار، كّل ؼدار بذمته كفور بربه" لال لتادة:" 
 .(2)الذي ٌؽدر بعهده" ولال لتادة:" 
 .(1)الختار: الؽّدار، كما تمول: ؼدرنً" لال ابن زٌد:" 
 .(5)الؽّدار" لال الضحان:" 
 .(ٓٔ)المكر ؼدر، والؽدر كفر":"-رضً هللا عنه-لال علً 

 [:ٕٖ-5ٕفوابد اآلٌات:]
تمرٌر التوحٌد وإبطال الشرن بذكر األدلة المستفادة من مظاهر لدرة هللا وعلمه ورحمته  -ٔ

 وحكمته.
 فضٌلة الصبر والشكر والجمع بٌنهما خٌر من افترالهما. -ٕ
 بٌان أن المشركٌن أٌام نزول المرآن كانوا ٌوحدون فً الشدة وٌشركون فً الرخاء. -ٖ
 س الختّار أي الؽدار الكفور.شر النا -ٗ
 ذم الختر وهو أسوأ الؽدر وذم الكفر بالنعم اإللهٌة. -٘
 

 المرآن
َواِلِدِه  }ٌَاأٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم َواْخَشْوا ٌَْوًما اَل ٌَْجِزي َواِلٌد َعْن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعنْ 

 ِ ٌْئًا إِنَّ َوْعَد َّللاَّ ِ اْلغَُروُر )َش نَُّكْم بِاّلِلَّ ْنٌَا َواَل ٌَغُرَّ نَُّكُم اْلَحٌَاةُ الدُّ  [ٖٖ({ ]لممان : َٖٖحكٌّ فاََل تَغُرَّ
 التفسٌر: 

ٌا أٌها الناس اتموا ربكم، وأطٌعوه بامتثال أوامره واجتناب نواهٌه، واحذروا ٌوم المٌامة الذي ال 
ا، إن وعد هللا حك ال رٌب فٌه، فبل تنخدعوا ٌؽنً فٌه والد عن ولده وال مولود عن أبٌه شٌبً 

 بالحٌاة الدنٌا وزخرفها فتنسٌكم األخرى، وال ٌخدعنكم باهلل خادع من شٌاطٌن الجن واإلنس.
[، أي:" ٌا أٌها الناس اتموا ربكم، ٖٖلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النهاُس اتهمُوا َربهُكْم{ ]لممان :  

 .(ٔٔ)ب نواهٌه"وأطٌعوه بامتثال أوامره واجتنا
 .(ٕٔ)أٌها المشركون من لرٌش، اتموا هللا" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً الكافر والمإمن، أي: خافوه ووحدوه" لال المرطبً:" 

                                                           

 .1ٓ/ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: 2٘ٔ/ٕٓ، وتفسٌر الطبري: 5ٕٔ/ٕالبٌت ل فً مجاز المرآن:  (ٔ)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .1٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (٘)
 .1٘ٔ-2٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (2)
 .1٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (1)
 .1٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (5)
 .1٘ٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٔٔ)
 .1٘ٔ/ٕٓلطبري: تفسٌر ا (ٕٔ)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٖٔ)



ٕٔٗ 
 

 .(ٔ)" ٌؤمر تعالى الناس بتمواه، التً هً امتثال أوامره، وترن زواجره" لال السعدي: 
ٌْبًا{ لوله تعالى:}َواْخَشْوا ٌَْوًما اَل ٌَْجِزي   َواِلٌد َعْن َولَِدِه َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َش

[، أي:" واحذروا ٌوم المٌامة الذي ال ٌؽنً فٌه والد عن ولده وال مولود عن أبٌه ٖٖ]لممان : 
 .(ٕ)شٌبًا"

وخافوا أن ٌحّل بكم سخطه فً ٌوم ال ٌؽنً والد عن ولده، وال  لال الطبري: ٌمول:" 
مؽن عن والده شٌبا؛ ألن األمر ٌصٌر هنالن بٌد من ال ٌؽالب، وال تنفع عنده الشفاعة  مولود هو

 .(ٖ)والوسابل، إال وسٌلة من صالح األعمال التً أسلفها فً الدنٌا"
أي : لو أراد أن ٌفدٌه بنفسه لما لبل منه. وكذلن الولد لو أراد فداء  لال ابن كثٌر: "
 .(ٗ)والده بنفسه لم ٌتمبل منه"

من مات له ثبلثة من الولد لم ٌبلؽوا الحنث »فإن لٌل: فمد لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  لال المرطبً:" 
 . (٘)«لم تمسه النار إال تحلة المسم

 .(ٙ)«من ابتلً بشًء من هذه البنات، فؤحسن إلٌهن، كن له سترا من النار» ولال:" 
ب ولده، وال مولود ذنب والده، وال ٌإاخذ لٌل له: المعنً بهذه اآلٌة: أنه ال ٌحمل والد ذن

أحدهما عن اآلخر. والمعنً باألخبار أن ثواب الصبر على الموت واإلحسان إلى البنات ٌحجب 
 .(2)العبد عن النار، وٌكون الولد سابما له إلى الجنة"

ل علٌه تموى  لال السعدي:  " فلفت النظر فً هذا لهذا الٌوم المهٌل، مما ٌموي العبد وٌسّهِ
هللا، وهذا من رحمة هللا بالعباد، ٌؤمرهم بتمواه التً فٌها سعادتهم، وٌعدهم علٌها الثواب، 

 .(1)وٌحذرهم من العماب، وٌزعجهم إلٌه بالمواعظ والمخوفات، فلن الحمد ٌا رب العالمٌن"
{ ]لممان : لوله تعالى:}إِ   ِ َحكٌّ  .(5)[، أي:" إن وعد هللا حك ال رٌب فٌه"ٖٖنه َوْعَد َّللاه
 .(ٓٔ)ٌعنً: البعث، والحساب، والجنة، والنار" لال ٌحٌى:" 
ٌمول: اعلموا أن مجًء هذا الٌوم حّك، وذلن أن هللا لد وعد عباده وال لال الطبري: " 

 .(ٔٔ)خلؾ لوعده"
 .(ٕٔ)فبل تمتروا فٌه، وال تعملوا عمل ؼٌر المصدق" لال السعدي:" 
ْنٌَا{ ]لممان :   نهُكُم اْلَحٌَاةُ الدُّ [، أي:" فبل تنخدعوا بالحٌاة الدنٌا ٖٖلوله تعالى:}فبََل تَؽُره

 .(ٖٔ)وزخرفها فتنسٌكم األخرى"
وتدعوا ٌمول: فبل تخدعنكم زٌنة الحٌاة الدنٌا ولذّاتها، فتمٌلوا إلٌها، لال الطبري:"  

 .(ٗٔ)االستعداد لما فٌه خبلصكم من عماب هللا ذلن الٌوم"
 .(٘ٔ)أي : ال تلهٌنكم بالطمؤنٌنة فٌها عن الدار اآلخرة " لال ابن كثٌر: "

                                                           

 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٕ)
 .1٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
، رلم 5ٖٔ/ٔٔ( . وأخرجه أٌضا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع )22ٓ2، رلم 2ٕٙ/ٕأخرجه أحمد )(٘)

ٕٖٓٔ5). 
 .(5ٙ5ٖٔو"مصنؾ" عبد الرزاق )، ٔٙ/ٓٗ(:صٕ٘٘ٓٗمسند احمد) (ٙ)
 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (2)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (5)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٖٔ)
 .1٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)



ٕٔ٘ 
 

أي تخدعنكم }الحٌاة الدنٌا{ بزٌنتها وما تدعوا إلٌه فتتكلوا علٌها وتركنوا  لال المرطبً:"
 .(ٔ)إلٌها وتتركوا العمل لآلخرة"

 .(ٕ)أي:"بزٌنتها وزخارفها وما فٌها من الفتن والمحن" السعدي:لال  
ِ اْلؽَُروُر{ ]لممان :   نهُكْم بِالِله [، أي:" وال ٌخدعنكم باهلل خادع من ٖٖلوله تعالى:}َواَل ٌَؽُره

 .(ٖ)شٌاطٌن الجن واإلنس"
ما ؼّر بفتح الؽٌن: هو « الؽَرور»ٌمول: وال ٌخدعنهكم باهلل خادع. ولال الطبري:"  

بضم الؽٌن: فهو « الؽُرور»اإلنسان من شًء كابنا ما كان شٌطانا كان أو إنسانا، أو دنٌا، وأما 
 .(ٗ)مصدر من لول المابل: ؼررته ؼرورا"

}اْلؽَُروُر { ٌعنً : الشٌطان، فإنه ٌؽر ابن آدم وٌَعدهُ وٌمنٌه ، ولٌس من  لال ابن كثٌر: "
ٌَْطاُن إاِل ُؼُروًرا { ]النساء :  ذلن شًء بل كما لال تعالى : } ٌَِعُدُهْم َوٌَُمنٌِِّهْم َوَما ٌَِعُدُهُم الشه

ٕٔٓ"](٘). 
ن فهو ؼرور شٌطانا أن كل من ؼّرن من أمر هللا أو من ؼٌر ذللال أبو عبٌدة: معناه: " 

 .(ٙ)"كان أو ؼٌره
ِ اْلؽَُروُر{ الذي هو الشٌطان، الذي ما زال ٌخدع اإلنسان  لال السعدي:"  نهُكْم بِالِله }َوال ٌَؽُره

وال ٌؽفل عنه فً جمٌع األولات، فإن هلل على عباده حما، ولد وعدهم موعدا ٌجازٌهم فٌه 
أمر ٌجب االهتمام به، وأن ٌجعله العبد نصب بؤعمالهم، وهل وفوا حمه أم لصروا فٌه.وهذا 

عٌنٌه، ورأس مال تجارته، التً ٌسعى إلٌها. ومن أعظم العوابك عنه والمواطع دونه، الدنٌا 
ل، فنهى تعالى عباده، أن تؽرهم الدنٌا، أو ٌؽرهم ٖ٘ٙالفتانة، والشٌطان ]ص: [ الموسوس اْلُمَسّوِ

ٌَْطاُن إاِل ُؼُروًرا{"باهلل الؽرور }ٌَِعُدُهْم َوٌَُمنٌِِّهْم   .(2)َوَما ٌَِعُدُهُم الشه
، «اْلؽَُرورَ » ، فمن لرأها «اْلؽُُرورُ »و« اْلؽَُرورُ »هً تمرأ على وجهٌن:  لال ٌحٌى:" 

ْنٌَا إاِل َمتَاعُ « اْلؽُُرورَ » فٌمول: الشٌطان، ومن لرأها  ٌمول: ؼرور الدنٌا، كموله: }َوَما اْلَحٌَاةُ الدُّ
 .(1)["ٕٓلحدٌد: اْلؽُُروِر{ ]ا

 .(ٓٔ). وروي عن الضحان مثله(5)عن مجاهد، لوله: "}الؽَُرور{، لال: الشٌطان" 
 .(ٔٔ)عن لَتادة، لوله: "}َوال ٌَؽُرنهُكْم باهللِ الؽَُرور{، ذاكم الشٌطان" 
نهُكْم باهللِ الؽَُروُر{، لال: إن تعمل بالمعصٌة و  عن سعٌد بن ُجبٌَر، لوله: "}َوال ٌَؽُره

 .(ٕٔ)وتتمنى المؽفرة"
لال وهب بن منبه : "لال عزٌر ، علٌه السبلم : لما رأٌت ببلء لومً اشتد حزنً وكثر  

همً ، وأرق نومً ، فضرعت إلى ربً وصلٌت وصمت فؤنا فً ذلن أتضرع أبكً إذ أتانً 
إن الملن فملت له : أخبرنً هل تشفع أرواح المصدلٌن للظلمة ، أو اآلباء ألبنابهم ؟ لال : 

المٌامة فٌها فصل المضاء وملن ظاهر ، لٌس فٌه رخصة ، ال ٌتكلم فٌه أحد إال بإذن الرحمن ، 
وال ٌإخذ فٌه والد عن ولده ، وال ولد عن والده ، وال أخ عن أخٌه ، وال عبد عن سٌده ، وال 

                                                           

 .1ٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٖ)
 .1٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .5ٕٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٙ)
 .ٕ٘ٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (1)
 .5٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٓٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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عن  ٌهتم أحد بؽٌره وال ٌحزن لحزنه ، وال أحد ٌرحمه ، كل مشفك على نفسه ، وال ٌإخذ إنسان
 .(ٔ)إنسان ، كل ٌَُهم همه وٌبكً َعوله ، وٌحمل وزره ، وال ٌحمل وزره معه ؼٌره"

 
 المرآن

ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَ  ُل اْلغَ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َوٌُنَّزِ ْكِسُب َغًدا }إِنَّ َّللاَّ
َ َعِلٌٌم َخبٌٌِر )َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّيِ   [ٖٗ({ ]لممان : ٖٗأَْرٍض تَُموُت إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ٌعلم متى تموم الساعة؛ وهو الذي ٌنزل المطر من السحاب، ال ٌمدر على  -وحده ال ؼٌره-إن هللا 

ذلن أحد ؼٌره، وٌعلم ما فً أرحام اإلناث، وٌعلم ما تكسبه كل نفس فً ؼدها، وما تعلم نفس 
تموت. بل هللا تعالى هو المختص بعلم ذلن جمٌعه. إن هللا علٌم خبٌر محٌط بالظواهر بؤّيِ أرض 

 والبواطن، ال ٌخفى علٌه شًء منها.
 سبب النزول:

لال أبو جعفر: أحسبه أنا،  -عن مجاهد: "}إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة{، لال: جاء رجل 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص فمال -لال:  : إن امرأتً ُحبلى، فؤخبرنً ماذا تلد؟ وببلدنا محل جدبة، فؤخبرنً متى إلى النب

ٌنزل الؽٌث؟ ولد علمت متى ولدت، فؤخبرنً متى أموت، فؤنزل هللا: }إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة 
ٌَْث ... {، إلى آخر السورة، لال: فكان مجاهد ٌمول: هّن مفاتح الؽٌب التً لال هللا : َوٌُنزُل الؽَ

ٌِْب ال ٌَْعلَُمَها إاِل ُهوَ   .(ٕ){"}َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة{ ]لممان :   ٌعلم  -وحده ال ؼٌره-[، أي:" إن هللا ٖٗلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 .(ٖ)متى تموم الساعة"
 .(ٗ)}السهاَعِة{ التً تموم فٌها المٌامة، ال ٌعلم ذلن أحد ؼٌره" لال الطبري:" 
هذه مفاتٌح الؽٌب التً استؤثر هللا تعالى بعلمها ، فبل ٌعلمها أحد إال بعد  لال ابن كثٌر:" 

إعبلمه تعالى بها ؛ فعلم ولت الساعة ال ٌعلمه نبً مرسل وال ملن ممرب ، } ال ٌَُجلٌَِّها ِلَوْلتَِها 
 .(٘)["12َٔو { ]األعراؾ : إِال هُ 

لال لَتادة:" فبل ٌدري أحد من الناس متى تموم الساعة، فً أّي سنة، أو فً أّي شهر، أو  
 .(ٙ)لٌل، أو نهار"

ٌا رسول هللا متى الساعة؟ لال: ما »عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه إن رجبل لال:  
ولدت األمة ربتها فذان من  المسإول عنه بؤعلم من السابل، ولكن سؤحدثكم بؤشراطها: إذا

أشراطها واذا كانت الحفاة العراة رعاة رإوس الناس فذان من أشراطها، واذا تطاول رعاء 
الؽنم فً البنٌان فذان من أشراطها فً خمس من الؽٌب ال ٌعلمهن إال هللا، ثم تبل: }إن هللا عنده 

 .(2)علم الساعة وٌنزل الؽٌث{، إلى آخر اآلٌة"
ٌَْث{ ]لممان : لوله تعالى:}وَ   ُل اْلؽَ [، أي:" وهو الذي ٌنزل المطر من السحاب، ال ٌُٖٗنَّزِ

 .(1)ٌمدر على ذلن أحد ؼٌره"
 .(5)ٌعنً: المطر" لال ٌحٌى:" 
ٌَْث{ من السماء، ال ٌمدر على ذلن أحد ؼٌره" لال الطبري:"   .(ٔ)}وٌنزُل الؽ

                                                           

 .ٕٖ٘/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 ٖٔٓٔ/5(:ص2٘ٙ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٓٙٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٖ)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2٘ٙ1ٔاخجره ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (1)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
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وكذلن إنزال الؽٌث ال ٌعلمه إال هللا ، ولكن إذا أمر به علمته المبلبكة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)الموكلون بذلن وَمْن شاء هللا من خلمه "

 .(ٖ)" أي: هو المنفرد بإنزاله، وعلم ولت نزوله" لال السعدي: 
 .(ٗ)لال لَتادة:" فبل ٌعلم أحد متى ٌنزل الؽٌث، لٌبل أو نهارا ٌنزل؟" 
 .(٘)[، أي:" وٌعلم ما فً أرحام اإلناث"ٖٗتعالى:}َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم{ ]لممان : لوله  
 .(ٙ)أرحام اإلناث" لال الطبري:" 
 .(2)من ذكر أو أنثى وكٌؾ صوره" لال ٌحٌى:" 
وكذلن ال ٌعلم ما فً األرحام مما ٌرٌد أن ٌخلمه هللا تعالى سواه ، ولكن  لال ابن كثٌر:" 

إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى ، أو شمٌا أو سعٌدا علم المبلبكة الموكلون بذلن ، وَمْن شاء هللا من 
 .(1)خلمه "

" فهو الذي أنشؤ ما فٌها، وعلم ما هو، هل هو ذكر أم أنثى، ولهذا ٌسؤل  لال السعدي: 
 .(5)ملن الموكل باألرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فٌمضً هللا ما ٌشاء"ال

 .(ٓٔ)لال لَتادة:" فبل ٌعلم أحد ما فًِ األرحام، أذكر أو أنثى، أحمر أو أسود، أو ما هو؟" 
[، أي:" وٌعلم ما تكسبه كل ٖٗلوله تعالى:}َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َؼًدا{ ]لممان :  
 .(ٔٔ)ؼدها"نفس فً 
ًّ ماذا تعمل فً ؼد" لال الطبري:"   .(ٕٔ)ٌمول: وما تعلم نفس ح
 .(ٖٔ)وكذلن ال تدري نفس ماذا تكسب ؼدا فً دنٌاها وأخراها " لال ابن كثٌر:" 
عن لَتادة:" }َوما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َؼًدا{: خٌر أم شر، وال تدري ٌا ابن آدم متى  

 .(ٗٔ)لعلن المصاب ؼدا؟"تموت؟ لعلن المٌت ؼدا، 
[، أي:" وما تعلم نفس بؤّيِ ٖٗلوله تعالى:}َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّيِ أَْرٍض تَُموُت{ ]لممان : 

 .(٘ٔ)أرض تموت"
ًّ بؤّي أرض تكون منٌتها" لال الطبري:"   .(ٙٔ)ٌمول: وما تعلم نفس ح
 .(2ٔ)أي:" من كسب دٌنها ودنٌاها" لال السعدي: 
فً بلدها أو ؼٌره من أي ببلد هللا كان ، ال علم ألحد بذلن. وهذه شبٌهة  لال ابن كثٌر:" 

ٌِْب ال ٌَْعلَُمَها إاِل ُهَو { اآلٌة ]األنعام :  [. ولد وردت السنة 5٘بموله تعالى : } َوِعْنَدهُ َمفَاتُِح اْلؽَ
 .(1ٔ)بتسمٌة هذه الخمس : مفاتٌح الؽٌب"

                                                                                                                                                                      

 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (٘)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٔٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (ٔٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (٘ٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي:  (2ٔ)
 .ٕٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1ٔ)
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مضجعه من األرض فً بحر أو بّر أو سهل  لال لَتادة:" لٌس أحد من الناس ٌدري أٌن 
 .(ٔ)أو جبل، تعالى وتبارن"

إذا أراد هللا لبض عبد »عن أبً ؼرة الهذلً رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
بؤرض جعل له إلٌها حاجة فلم ٌنته حتى ٌمدمها ثم لرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }وما تدري نفس بؤي 

 .(ٕ)أرض تموت{"
عن أسامة بن زٌد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما جعل هللا منٌة عبد بؤرض إال جعل له  

 .(ٖ)فٌها حاجة"
عن عمر بن علً مرفوعا : "إذا كان أجل أحدكم بؤرض أوثَبَتْه إلٌها حاجة ، فإذا بلػ  

 .(ٗ)ٌامة : رب ، هذا ما أودعتنً"ألصى أثره ، لبضه هللا عز وجل ، فتمول األرض ٌوم الم
َ َعِلٌٌم َخبٌٌِر{ ]لممان :  [، أي:" إن هللا علٌم خبٌر محٌط بالظواهر ٖٗلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 .(٘)والبواطن، ال ٌخفى علٌه شًء منها"
ٌمول: إن الذي ٌعلم ذلن كله هو هللا دون كّل أحد سواه، إنه ذو علم بكّل  لال الطبري:" 

 .(ٙ)شًء، ال ٌخفى علٌه شًء، خبٌر بما هو كابن، وما لد كان"
َ َعِلٌٌم  لال السعدي:  " ولما خصص هذه األشٌاء، عمم علمه بجمٌع األشٌاء فمال: }إِنه َّللاه

َخبٌٌِر{ محٌط بالظواهر والبواطن، والخفاٌا والخباٌا، والسرابر، ومن حكمته التامة، أن أخفى علم 
 .(2)هذه الخمسة عن العباد، ألن فً ذلن من المصالح ما ال ٌخفى على من تدبر ذلن"

:" جاء فً التفسٌر أن هذه الخمس مفاتح الؽٌب التً لال هللا عز وجل فٌها: لال الزجاج 
}وعنده مفاتح الؽٌب ال ٌعلمها إال هو{، فمن ادعى أنه ٌعلم شٌبا من هذه فمد كفر بالمرآن، ألنه لد 

 .(1)خالفه"
ستؤثر هللا بهّن، فلم عن لَتادة: "}إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة ... {، اآلٌة، أشٌاء من الؽٌب، ا

 .(5)ٌطلع علٌهّن ملَكا ممّربا، وال نبٌا مرسبل"
لالت عابشة: "من لال: إن أحدا ٌعلم الؽٌب إال هللا فمد كذب، وأعظم الفرٌة على هللا، لال 

 .(ٓٔ)هللا: }ال ٌعلم من فً السموات واألرض الؽٌب إال هللا{"
هل من العلم علم لم تإته؟ لال: "لَمَْد عن عمرو بن ُشعٌب أن رجبل لال: "ٌا رسول هللا،  

آلٌة: }إنه أُوتٌُِت ِعْلما َكثًٌِرا، َوِعلما َحسنًا"، أو كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه ا
ٌَْث ... { إلى }إنه هللاَ َعِلٌٌم  َخبٌٌِر{ ال ٌَْعلَُمُهنه إال هللاُ تَباَرَن هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة َوٌُنزُل الؽَ

 .(ٔٔ)َوتَعالى"
عن ِرْبعً بن ِحَراش ، عن رجل من بنً عامر ؛ "أنه استؤذن على النبً صلى هللا علٌه 
وسلم فمال : أألج ؟ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص لخادمه : "اخُرجً إلٌه ، فإنه ال ٌحسن االستبذان فمولً له : 

سبلم علٌكم ، أأدخل ؟" لال : فَسمعتهُ ٌمول ذلن ، فملت : السبلم علٌكم ، أأدخل ؟ فؤذن فلٌمل : "ال
، فدخلت ، فملت : بم أتٌتنا به ؟ لال : "لم آتكم إال بخٌر ، أتٌتكم أن تعبدوا هللا وحده ال شرٌن له 

من ، وأن تََدعوا البلت والعزى ، وأن تصلوا باللٌل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا 
السنة شهًرا ، وأن تحجوا البٌت ، وأن تؤخذوا الزكاة من مال أؼنٌابكم فتردوها على فمرابكم". 
                                                           

 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2٘ٙ5ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .( "ورجاله رجال الصحٌح"5ٙٔ/2( ولال الهٌثمً فً المجمع )21ٔ/ٔالمعجم الكبٌر )(ٖ)
 .( : "هذا إسناد صحٌح ورجاله ثمات"ٕٗٙ/ٕ( ولال البوصٌري فً الزوابد )ٖٕٙٗماجه برلم )سنن ابن (ٗ)
 .ٗٔٗالتفسٌرالمٌسر:  (٘)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖ٘ٙتفسٌر السعدي:  (2)
 . ٕٕٓ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٓٙٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٔٙٔ-ٓٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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لال : فمال : فهل بمً من العلم شًء ال تعلمه ؟ لال : "لد َعلم هللا عز وجل خًٌرا ، وإن من العلم 
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم ال ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ ما ال ٌعلمه إال هللا عز وجل : الخمس : } إِنه َّللاه سهاَعِة َوٌُنزُل اْلؽَ

َ َعِلٌٌم َخبٌِ ِ أَْرٍض تَُموُت إِنه َّللاه ٌر األْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َؼًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّي
"}(ٔ). 

َخْمَسةٌ" ثم لرأ هإالء اآلٌات  عن عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "َمفاتُِح الؽٌَبِ  
 .(ٕ):}إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعة ...{، إلى آخرها"

مفاتح الؽٌب »عن عبد هللا بن دٌنار، أنه سمع ابن عمر ٌمول: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
ٌَْث َوٌْعلَُم ما فًِ األْرحام...  خمس ال ٌعلمهن إال هللا، }إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة َوٌُنزلُ  {« الؽَ

ال ٌعلم ما فً ؼد إال هللا، وال ٌعلم أحد متى ٌنزل الؽٌث إال هللا، وال ٌعلم أحد »اآلٌة، ثم لال: 
متى لٌام الساعة إال هللا، وال ٌعلم أحد ما فً األرحام إال هللا، وال تدري نفس بؤي أرض 

 .(ٖ)«"تموت
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم لال ابن مسعود: "كل شًء أ  وتٌه نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص إال علم الؽٌب الخمس: }إِنه َّللاه

ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ األْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا تَْكِسُب َؼًدا َوَما تَْدِري نَْفٌس بِ  ؤَّيِ السهاَعِة َوٌُنزُل اْلؽَ
 .(ٗ)أَْرٍض تَُموُت{"

َخْمٌس ال ٌَْعلَُمُهنه إال هللاُ: }إنه هللاَ ِعْنَدهُ ِعْلُم السهاَعِة »بً ملسو هيلع هللا ىلص لال: عن أبً هرٌرة، عن الن 
ٌَْث ...{ اآلٌة  .(٘)«وٌُنزُل الؽَ

 [:ٖٗ-ٖٖفوابد اآلٌتٌن:]
 وجوب تموى هللا عز وجل باإلٌمان به وتوحٌده فً عبادته. -ٔ
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء. -ٕ
من االؼترار بالحٌاة الدنٌا، والتحذٌر من الشٌطان أي من اتباعه واالؼترار بما التحذٌر  -ٖ

 ٌزٌنه وٌحسنه من المعاصً.
 بٌان مفاتح الؽٌب الخمسة واختصاص الرب تعالى بمعرفتها. -ٗ
 كل مدع لمعرفة الؽٌب من الجن واإلنس فهو طاؼوت ٌجب لعنه ومعاداته. -٘
آلالت الحدٌثة لد عرؾ ما فً رحم المرأة فهذه المعرفة ما اّدعً الٌوم من أنه بواسطة ا -ٙ

لٌست داخلة فً لوله تعالى }وٌعلم ما فً األرحام{، ألنها بمثابة من فتح البطن ونظر ما فٌه فمال 
هو كذا وذلن لوجود أشعة عاكسة أما المنفً عن كل أحد إال هللا أن ٌمول المرء: إن فً بطن 

مرب منها وال ٌجّربها فً والدتها السابمة، وال ٌحاول أن ٌعرؾ امرأة فبلن ذكراً أو أنثى وال ٌ
 ما فً بطنها بؤٌة محاولة.

 «آخر تفسٌر سورة )لممان(، والحمد هلل وحده»
  

                                                           

 ٖ٘٘/ٙ". تفسٌر ابن كثٌر:  وهذا إسناد صحٌح . لال ابن كثٌر:"(1ٖٙ/٘المسند )(ٔ)
 .ٔٙٔ/ٕٓاخجره الطبري:  (ٕ)
 .ٔٙٔ/ٕٓاخجره الطبري:  (ٖ)
 .ٔٙٔ/ٕٓاخجره الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (٘)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «مالسجدة»تفسٌر سورة 

فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد سورة « الثانٌة والثبلثون»هً السورة «: السجدة»سورة 
. عدد آٌاتها تسع وعشرون عند البصرٌٌن، وثبلثون عند البالٌن. كلماتها ثبلثمابة (ٔ)«المإمنون»

 . (ٕ)وثبلثون. وحروفها ألؾ وخمسمابة وتسع وتسعون
[، فواصل ٓٔ[، }َخْلٍك َجِدٌد{ ]السجدة : ٔ({ ]السجدة : ٔ}الم ) المختلؾ فٌها آٌتان :

ِحٌم{ ]السجدة :  [، ؤ({ ]السجدة : ٔ)على المٌم اثنان: }الم « ملن»آٌاتها:  [، ٙ}اْلعَِزٌُز الره
 . (ٖ)[ٖٕ}ُهًدى ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]السجدة :  وعلى البلم آٌة:

 :أسماء السورة 
 :أسماإها التولٌفٌة:  -أوال 
  :سورة السجدة»االسم األول:» 

 .(ٗ)، الشتمالها على سجدة التبلوة«سورة السجدة»اشتهرت تسمٌتها باسم 
لال ابن عاشور:" أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة، وهو أخصر أسمابها، وهو 
المكتوب فً السطر المجعول السم السورة من المصاحؾ المتداولة، وبهذا االسم ترجم لها 

وذلن بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السجدة. وال بد من تمدٌر كلمة الم « جامعه»الترمذي فً 
إذ ال ٌكفً مجرد إضافة سورة إلى السجدة فً تعرٌؾ هذه السورة، فإنه ال محذوفة لبلختصار 

 . (٘)تكون سجدة من سجود المرآن إال فً سورة من السور"
  :ًآلم تنزٌل السجدة»، «سورة آلم تنزٌل»االسم الثان:» 

 :-ملسو هيلع هللا ىلص-فً عهد النبً« آلم تنزٌل»سمٌت بسورة
تبارن الذي بٌده »، و«آلم تنزٌل»ملسو هيلع هللا ىلص، كان ال ٌنام حتى ٌمرأعن جابر بن عبدهللا:"أن النبً  -

 .(ٙ)«الملن
فً الركعة « آلم تنزٌل»عن أبً هرٌرة، ان النبً ملسو هيلع هللا ىلص:"كان ٌمرأ فً الصبح ٌوم الجمعة، بـ -

ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدهْهِر لَمْ  االولى، وفً الثانٌة: ٌْبًا َمْذُكوًرا{ }َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ  .(1)"(2)ٌَُكْن َش
 فً بعض االحادٌث:« آلم تنزٌل السجدة»كما سمٌت 

كان ٌمرأ فً َصبلة الفجِر ٌوَم  -صلهى هللا علٌه وسلم  -عن ابن عباس، أن رسوَل هللا  -
ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدهْهِر{"ٔالجمعة: }الم )  .(5)( تَْنِزٌُل{ السجدة، و }َهْل أَتَى َعلَى اإْلِ

 :أسماإها اإلجتهادٌة:  -ثانٌا 
 سورة المضاجع -ٔ

}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن  فٌها فً لوله تعالى:« المضاجع»وسمٌت بذلن لولوع لفظ
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]السجدة :  [، ولد وردت ٙٔاْلَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن َربهُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممه

} فَِعُظوُهنه َواْهُجُروُهنه فًِ اْلَمَضاِجع{  نساء، فً لوله تعالى:هذه الكلمة فً سورة ال

                                                           

 .ٙٓ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٔ)
 .2ٖٖ/ ٔز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:انظر: بصابر ذوى التمٌٌ(ٕ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (ٖ)
 .2ٖٖ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٗ)
 .ٕٔٓ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (٘)
 .٘ٙٔ/٘(:ص152ٕأخرجه الترمذي فً جامعه) (ٙ)
 [.ٔ]اإلنسان : (2)
 .55٘/ٕ(:ص11ٓصحٌح مسلم) (1)
والترمذي  -واللفظ له–. ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٕ(:ص2ٗٓٔ(، وابو داود)1ٕٔ(، وابن ماجه )125أخرجه مسلم )(5)
(ٕ٘2). 

 كان ٌمرأ فً صبلة الجمعة سورة الجمعة والمنافمٌن. -صلهى هللا علٌه وسلم  -زاد مسلم فً رواٌته: وأن النبً 
 .(1ٕٔٔ( و )1ٕٓٔبن حبان" )(، و"صحٌح ا55ٖٔوهو فً "مسند أحمد" )
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ٌِْهُم ٖٗ]النساء :  [، وفً سورة آل عمران: }لُْل لَْو ُكْنتُْم فًِ بٌُُوتُِكْم لَبََرَز الهِذٌَن ُكتَِب َعلَ
 [.ٗ٘ٔاْلمَتُْل إِلَى َمَضاِجِعِهْم{ ]آل عمران : 

 سورة سجدة لممان -ٕ
ً سورة  الطبرسً ذكر لولوعها بعد سورة « سجدة لممان»أنها تسمى أٌضا

وهً « حم السجدة»، أي: كما سموا سورة (ٔ)«حم السجدة»لممان؛ لببل تلتبس بسورة 
 .(ٕ)لولوعها بعد سورة المإمن« سورة سجدة المإمن»سورة فصلت 

 سورة المنجٌة: -ٖ
. وهو حدٌث مرسل منه، إذ لم ٌرفعه إلى رسول هللا (ٖ): المنجٌة خالد بن معدان سماها 
 ، فبل ٌكون بمستند صحٌح فً تسمٌة السورة. -ملسو هيلع هللا ىلص-

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 فً مكان نزول السورة ألوال:

 .(ٙ)، وٌحٌى بن سبلم(٘)، وابن الزبٌر(ٗ)أحدها: أنها مكٌة جمٌعا. لاله ابن عباس
 .(2)هً مكٌة بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم  أنها مكٌة إال آٌة واحدة نزلت بالمدٌنة فً األنصار وهً لوله تعالى:الثانً: 

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]السجدة :   .(1)[. لاله مماتلَٙٔعِن اْلَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن َربهُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممه
زلت بمكة سوى ثبلث آٌات: }أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسمًا اَل ٌَْستَُووَن{ ]السجدة نالثالث: أنها 

 .(ٓٔ)، والكلبً(5)[، إلى تمام اآلٌات الثبلث. ةهذا مروي عن ابن عباس أٌضا1ٔ: 
، (ٕٔ)فمدنٌة. لاله صاحب الكشاؾ (ٔٔ)(ٕٓ( إلى ؼاٌة آٌة )ٙٔالرابع: أنها مكٌة إال من آٌة )

 .(ٗٔ)، والمرطبً(ٖٔ)وحكاه ابن الجوزي
  لممان»مع سورة « السجدة»مناسبة سورة:» 

 تظهر مناسبة هذه السورة لما لبلها من النواحً اآلتٌة:
 اشتمال كل منهما على دالبل األلوهٌة. -ٔ
إنه ذكر فى السورة السالفة دالبل التوحٌد، وهو األصل األول، ثم ذكر المعاد، وهو  -ٕ

 ذكر األصل الثالث، وهو النبوة.األصل الثانً، وهنا 
إن هذه السورة شرحت مفاتح الؽٌب التً ذكرت فى خاتمة ما لبلها، فموله: }ثُمه ٌَْعُرُج  -ٖ

ا تَعُدُّوَن{ ]السجدة :  ٌِْه فًِ ٌَْوٍم َكاَن ِمْمَداُرهُ أَْلَؾ َسنٍَة ِممه َ ِعْنَدهُ  [، شرح لموله:٘إِلَ }إِنه َّللاه
[، ولوله: }أََولَْم ٌََرْوا أَنها نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اأْلَْرِض اْلُجُرز{ ٖٗن : ِعْلُم السهاَعة{ ]لمما

                                                           

 .2ٔ/٘انظر: مجمع البٌان:  (ٔ)
 .2ٔ/٘انظر: مجمع البٌان:  (ٕ)
 . وسوؾ ٌؤتً الخبر فً فضابل السورة.الدارمً، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٖ)
 .والبٌهمً فً الدالبلابن الضرٌس وابن مردوٌه ، وعزاه إلى ٖٗ٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٗ)
 .ابن مردوٌه، وعزاه إلى ٖٗ٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (٘)
 .1ٗٙ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .2ٖٗ/ٖزاد المسٌر:  (2)
 .2ٗٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .النحاس، وعزاه إلى ٖٗ٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (5)
 .2ٖٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٓٔ)
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن ) أي: (ٔٔ) ( فبََل تَْعلَُم نَْفٌس ٙٔ}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن َربهُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممه

ٌَْعَملُوَن ) ةِ أَْعٌٍُن َجَزاًء بَِما َكانُوا  ًَ لَُهْم ِمْن لُره ا 1ٔأَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسمًا اَل ٌَْستَُووَن ) (2َٔما أُْخِف ( أَمه
اِلَحاِت فَلَُهْم َجنهاُت اْلَمؤَْوى نُُزاًل بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ا الهِذٌَن فََسمُوا فََمؤَْواُهُم النهاُر 5ٔالهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه ( َوأَمه

بُوَن ) ُكلهَما أََراُدوا  ٙٔ({ ]السجدة : ٕٓأَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا فٌَِها َولٌَِل لَُهْم ذُولُوا َعذَاَب النهاِر الهِذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ
- ٕٓ.] 
 .ٙٓ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٕٔ)
 .2ٖٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٖٔ)
 .1ٗ/ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٗٔ)
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ٌْث{ ]لممان : 2ٕ]السجدة :  ُل اْلؽَ [، ولوله: }الهِذي أَْحَسَن كُله ٖٗ[، شرح لموله: }َوٌُنَّزِ
ٍء َخلَمَه{ ]السجدة :  ًْ [، ولوله: ٖٗلممان : [، تفصٌل لموله: }َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم{ ]2َش

[، إٌضاح لموله: }َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا ٘}ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السهَماِء إِلَى اأْلَْرض{ ]السجدة : 
}أَإَِذا َضلَْلنَا فًِ اأْلَْرِض أَإِنها لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد بَْل هُْم  [، ولوله:ٖٗتَْكِسُب َؼًدا{ ]لممان : 

ِ أَْرٍض تَُموت{ ْٓٔم َكافُِرون{ ]السجدة : بِِلمَاِء َربِّهِ  [، شرح لموله: }َوَما تَْدِري نَْفٌس بِؤَّي
 .(ٔ)[ٖٗ]لممان : 

 أغراض السورة ومماصدها 
 فالسورة أساساً تدور حول مماصد أربعة:

 ممصد الوحً وصدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.  - أ
 ممصد األلوهٌة وصفتها.  - ب
 ممصد البعث والمصٌر.  - ت
 .ٌوم المٌامة ٌُعرض فٌه مشهد المإمنٌن والمشركٌنممصد  - ث

 :وفٌما ٌؤتً بعض تفصٌل لهذه المماصد التً اشتملت علٌها هذه السورة
التنوٌه بشؤن المرآن؛ ألنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وؼٌرها؛ وألن جماع  -ٔ

وخص العرب ضبلل الضالٌن هو التكذٌب بهذا الكتاب، فاهلل جعل المرآن هدى للناس، 
فهم بجعلهم أول من ٌتلمى هذا الكتاب، وبؤن أنزله بلؽتهم، فكان منهم أشد  أن شره
المكذبٌن بما جاء به، ال جرم أن تكذٌب أولبن المكذبٌن أعرق فً الضبللة، وأوؼل فً 

 .فساد الرأي
االستدالل على إبطال إلهٌة أصنام المشركٌن بإثبات انفراد هللا بؤنه خالك السماوات  -ٕ

 .األرض، ومدبر أمورهماو
ِذْكر البعث واالستدالل على كٌفٌة بدء خلك اإلنسان ونسله، والتمثٌل لذلن بإحٌاء  -ٖ

األرض، مع بٌان أن إحٌاء األرض كان نعمة على المشركٌن، ؼٌر أنهم لم ٌمدروا تلن 
 .النعمة، وكفروا بالمنعم

نكار على الذٌن جحدوا الثناء على المصدلٌن بآٌات هللا ووعدهم بالجزاء الحسن، واإل -ٗ
 .بآٌات هللا ولمابه، ووعٌدهم بالعماب األلٌم، والعذاب الممٌم

التذكٌر بما حله بالمكذبٌن السابمٌن؛ لٌكون ذلن عظة للحاضرٌن، وتهدٌدهم بالنصر  -٘
 .الحاصل للمإمنٌن

بانتظار نصره  أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص باإلعراض عن المشركٌن باهلل وآٌاته تحمٌراً لهم، ووعده -ٙ
 .(ٕ)علٌهم

 :فضائل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

عن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، " أنه كان ٌمرأ فً الفجر، ٌوم الجمعة: }الم تَْنِزٌُل{،  
 .(ٖ)و}َهْل أَتَى {"

لرأ عن ابن عباس رضً هللا عنهما لال: من صلى أربع ركعات خلؾ العشاء اآلخرة  
فً الركعتٌن األولتٌن }لل ٌا أٌها الكافرون{ و }لل هو هللا أحد{ وفً الركعتٌن 
األخٌرتٌن }تبارن الذي بٌده الملن{ }الم تنزٌل{ السجدة كتبت له كؤربع ركعات من لٌلة 

 .(ٗ)المدر"

                                                           

 .ٕٓٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
 مولع: ]إسبلم وٌب[. (ٕ)
 .55٘/ٕ(:ص11ٓصحٌح مسلم) (ٖ)
 .ابن نصر والطبرانً والبٌهمً فً سننه، وعزاه إلى ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٗ)
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بٌده عن ابن عمر رضً هللا عنهما لال: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من لرأ }تبارن الذي  
 .(ٔ)الملن{ و }الم تنزٌل{ السجدة بٌن المؽرب والعشاء اآلخرة فكؤنما لام لٌلة المدر"

عن عابشة رضً هللا تعالى عنها لالت: "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من لرأ فً لٌلة }الم تنزٌل{  
ا من السجدة و }ٌس{ و }التربت الساعة{ و }تبارن الذي بٌده الملن{ كن له نورا وحرز

 .(ٕ)الشٌطان ورفع فً الدرجات إلى ٌوم المٌامة"
عن المسٌب بن رافع رضً هللا عنه:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: }الم تنزٌل{ تجًء لها جناحان  

 .(ٖ)ٌوم المٌامة تظل صاحبها وتمول ال سبٌل علٌه ال سبٌل علٌه"
وهً }الم تنزٌل{ فانه بلؽنً عن خالد بن معدان رضً هللا عنه، لال: "الرأوا المنجٌة  

أن رجبل كان ٌمرأوها وما هوى شٌبا ؼٌرها وكان كثٌر الخطاٌا فنشرت جناحها علٌه 
ولالت: رب اؼفر له فانه كان ٌكثر لراءتً فشفعها الرب فٌه ولال اكتبوا له بكل خطٌبة 

 .(ٗ)حسنة وارفعوا له درجة"
م تنزٌل{ تجادل عن صاحبها فً عن خالد بن معدان رضً هللا تعالى عنه لال: "ان }ال 

المبر تمول: اللهم ان كنت من كتابن فشفعنً فٌه وان لم أكن من كتابن فامحنً منه وانها 
تكون كالطٌر تجعل جناحها علٌه فتشفع له فتمنعه من عذاب المبر وفً }تبارن{ مثله. 

 .(٘)فكان خالد رضً هللا عنه ال ٌبٌت حتى ٌمرأ بهما"
لال: "من لرأ فً لٌلة }الم تنزٌل{ السجدة }تبارن الذي بٌده  عن كعب رضً هللا عنه 

 .(ٙ)الملن{ كتب له سبعون حسنة وحط عنه سبعون سٌبة ورفع له سبعون درجة"
عن طاوس رضً هللا عنه لال:" }الم تنزٌل{ و }تبارن الذي بٌده الملن{ تفضبلن على  

 .(2)كل سورة فً المرآن بستٌن حسنة"
لى عنه أنه كان ٌمرأ }ألم تنزٌل{ السجدة و }تبارن الذي بٌده عن طاوس رضً هللا تعا 

الملن{ فً صبلة العشاء وصبلة الفجر كل ٌوم ولٌلة فً السفر والحضر وٌمول: من 
لرأهما كتب له بكل آٌة سبعون حسنة فضبل عن سابر المرآن ومحٌت عنه سبعون سٌبة 

 .(1)ورفعت له سبعون درجة"
ان طاوس رضً هللا تعالى عنه ال ٌنام حتى ٌمرأ هاتٌن عن ٌحً بن أبً كثٌر لال: "ك 

السورتٌن }تنزٌل{ و }تبارن{ وكان ٌمول: كل آٌة منهما تشفع ستٌن آٌة ٌعنً تعدل 
 .(5)ستٌن آٌة"

عن طاوس رضً هللا عنه، لال: "ما على األرض رجل ٌمرأ }الم تنزٌل{ السجدة  
مثل أجر لٌلة المدر لال حاتم رضً هللا }تبارن الذي بٌده الملن{ فً لٌلة إال كتب هللا له 

عنه: فذكرت ذلن لعطاء رضً هللا عنه فمال: صدق طاوس وهللا ما تركتهن منذ سمعت 
 .(ٓٔ)بهن إال أن أكون مرٌضا"

عن علً رضً هللا عنه لال: "عزابم سجود المرآن }الم تنزٌل{ السجدة }الم تنزٌل{  
 .(ٔٔ)السجدة }والنجم{ و }الرأ باسم ربن الذي خلك{"

                                                           

 .ابن مردوٌه، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔ)
 .ابن مردوٌهاه إلى ، وعزٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٕ)
 .ابن الضرٌس، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٖ)
 .الدارمً، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٗ)
 .الدارمً، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (٘)
 .ابن الضرٌس والدارمً، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٙ)
 .الدارمً والترمذي وابن مردوٌه، وعزاه إلى ٖ٘٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (2)
 .ابن مردوٌه ، وعزاه إلىٖٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
 .ابن الضرٌس ، وعزاه إلىٖٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (5)
 .الخرابطً فً مكارم األخبلق ، وعزاه إلىٖٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٓٔ)
 .سعٌد بن منصور وابن أبً شٌبة ، وعزاه إلىٖٙ٘/ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔٔ)
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هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
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 المرآن

 [ٔ({ ]السجدة : ٔالم )
 الكبلم على الحروؾ الممطهعة فً أول سورة البمرة.)الم( سبك 

 
 المرآن

ٌَْب فٌِِه ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [ٕ({ ]السجدة : ٕ}تَْنِزٌُل اْلِكتَاِب اَل َر
 التفسٌر: 

 هذا المرآن الذي جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ال شن أنه منزل من عند هللا، رب الخبلبك أجمعٌن.
تنزٌل الكتاب الذي نزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ال شّن فٌه من رّب الثملٌن:  ٌمول:"لال الطبري:  

 .(ٔ)الجّن واإلنس"
 .(ٕ)أي : ال شن فٌه وال مرٌة أنه نزل ، } ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن {" لال ابن كثٌر:" 
ال شن فٌه أنه من عند هللا، فلٌس بسحر وال شعر وال كهانة وال  لال المرطبً:أي:" 

 .(ٖ)أساطٌر األولٌن"
أي: هذا الكتاب الموحى به إِلٌن ٌا دمحم هو المرآن الذي ال شن أنه من  لال الصابونً:" 

، تنزٌٌل من رب العالمٌن"  .(ٗ)عند هللا َعزه َوَجله
ٌَْب فٌِه{، ال شّن عن لتادة، لوله:"}   .(٘)"فٌهال َر
 .(ٙ)"الرٌب: هو الشنلال السمعانً:" 
 

 المرآن
ُهْم ٌَْهتَُدوَن }أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ بَْل ُهَو اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذٌٍر ِمْن لَْبِلَن لَعَلَّ 

 [ٖ({ ]السجدة : ٖ)
 التفسٌر: 

أٌها -ملسو هيلع هللا ىلص المرآن؟ كذَبوا، بل هو الحك الثابت المنزل علٌن بل أٌمول المشركون: اختلك دمحم 
من ربن؛ لتنذر به أناًسا لم ٌؤتهم نذٌر من لبلن، لعلهم ٌهتدون، فٌعرفوا الحك وٌإمنوا  -الرسول

 به وٌإثروه، وٌإمنوا بن.
مشركون: اختلك دمحم [، أي:" بل أٌمول الٖلوله تعالى:}أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ{ ]السجدة :  

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص المرآن؟"
 .(1)معناه: بل أٌمولون افتراه" لال الزجاج:" 
ٌمول المشركون باهلل: اختلك هذا الكتاب دمحم من لبل نفسه،  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(5)"وتكذّبه

{ ، بل ٌمولون : }  ثم  لال مخبًرا عن المشركٌن : } أَْم ٌَمُولُوَن اْفتََراهُ لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)اْفتََراهُ { أي : اختلمه من تلماء نفسه "

                                                           

 .ٗٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .1٘/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .ٓٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٗٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٔٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٕٓ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .ٗٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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أثبت أوال أن تنزٌله من رب العالمٌن، وأن ذلن ما ال رٌب فٌه، ثم  لال الزمخشري:" 
هً المنمطعة الكابنة بمعنى: بل والهمزة، « أم»أضرب عن ذلن إلى لوله أم ٌمولون افتراه ألن 

 .(ٔ)هور أمره: فً عجز بلؽابهم عن مثل ثبلث آٌات منه"إنكارا لمولهم وتعجٌبا منه لظ
بل هو المول الحك، ولكبلم  [، أي:"ٖلوله تعالى:}بَْل ُهَو اْلَحكُّ ِمْن َربَِّن{ ]السجدة :  

 .(ٕ)"الصدق المنزل من ربن
ثم أكذبهم تعالى ذكره فمال: ما هو كما تزعمون وتمولون من أن دمحما  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"افتراه، بل هو الحّك والصدق من عند ربن ٌا دمحم
ثم أضرب عن اإلنكار إلى إثبات أنه الحك من ربن. ونظٌره أن ٌعلل  لال الزمخشري:" 

العالم فً المسؤلة بعلة صحٌحة جامعة، لد احترز فٌها أنواع االحتراز، كمول المتكلمٌن: النظر 
أول األفعال الواجبة على اإلطبلق التً ال ٌعرى عن وجوبها مكلؾ، ثم ٌعترض علٌه فٌها 

ٌرده بتلخٌص أنه احترز من ذلن، ثم ٌعود إلى تمرٌر كبلمه ببعض ما ولع احترازه منه، ف
 .(ٗ)وتمشٌته"
[، أي:" لتنذر به أناًسا ٖلوله تعالى:}ِلتُْنِذَر لَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن نَِذٌٍر ِمْن لَْبِلَن{ ]السجدة :  

 .(٘)لم ٌؤتهم نذٌر من لبلن"
أنزله إلٌن؛ لتنذر لوما بؤس هللا وسطوته، أن ٌحّل بهم على كفرهم  لال الطبري:ٌمول:" 

به لم ٌؤت هإالء الموم الذٌن أرسلن ربن ٌا دمحم إلٌهم، وهم لومه من لرٌش، نذٌر ٌنذرهم بؤس 
 .(ٙ)هللا على كفرهم لبلن"

 لال الزجاج:" أي: لم ٌشاهدوا هم وال آباإهم نبٌا، فؤما اإلنذار بما لدم من رسل هللا 
صلى هللا علٌهم فعلى آبابهم به الحجة، ألن هللا عز وجل ال ٌعذب إال من كفر بالرسل. والدلٌل 

بٌَِن َحتهى نَْبعََث َرُسوًل{ ]اإلسراء :  على ذلن لوله:  .(2)[ "٘ٔ}َوَما ُكنها ُمعَذِّ
م بمعنى: النفً، ومعناه: لتنذر لوما لم ٌشاهدوا وآباإه -ها هنا-}ما{  لال السمعانً:" 

لبلن نبٌا، فإن لٌل: إذا لم ٌشاهدوا نبٌا ولم ٌنذروا، كٌؾ ٌستجوبوا النار بترن اإلٌمان؟ 
والجواب: أنه لزمهم اإلٌمان باهلل بإرسال الرسل الذٌن كانوا من لبل، ولد سمعوا ذلن. ولال 
 بعضهم: إن إسماعٌل كان نبٌا إلى العرب، ولد تركوا دٌنه، وٌمال: إنهم تركوا دٌن إبراهٌم

 .(1)"صلوات هللا علٌه
ٌهة، لم ٌؤتهم نذٌر لبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"  ة أّمِ  .(5)لال لتادة: كانوا أمه
[، أي:" لعلهم ٌهتدون، فٌعرفوا الحك وٌإمنوا ٖلوله تعالى:}لَعَلهُهْم ٌَْهتَُدوَن{ ]السجدة :  

 .(ٓٔ)به وٌإثروه، وٌإمنوا بن"
 .(ٔٔ)ٌل الحّك فٌعرفوه وٌإمنوا به"ٌمول: لٌتبٌهنوا سب لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)"أي: ٌرشدون لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ)أي: ٌتبعون الحك " لال ابن كثٌر:" 

                                                           

 .ٙٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٓٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٗٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٙٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٗٓ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .ٙٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .٘ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
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 المرآن

ٌْنَُهَما فًِ ِستَِّة أٌََّاٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش َما لَ  ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ُكْم ِمْن }َّللاَّ
ٍ َواَل َشِفٌعٍ أَفاََل تَتَذَكَُّروَن )ُدونِِه  ًّ  [ٗ({ ]السجدة : ِٗمْن َوِل

 التفسٌر:  
هللا الذي خلك السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام لحكمة ٌعلمها، وهو لادر أن ٌخلمها 

على عرشه استواء ٌلٌك  -أي عبل وارتفع-فتكون، ثم استوى سبحانه وتعالى « كن»بكلمة 
ٍ ٌلً أموركم، أو  -أٌها الناس-ٌكٌهؾ، وال ٌشبهه باستواء المخلولٌن. لٌس لكم بجبلله، ال  ًّ من ول

، فتُفردوا هللا -أٌها الناس-شفٌع ٌشفع لكم عند هللا؛ لتنجوا من عذابه، أفبل تتعظون وتتفكرون 
 باأللوهٌة وتُخلصوا له العبادة؟

ُ الهِذي َخلََك السهَماَواِت وَ   ٌْنَُهَما فًِ ِستهِة أٌَهاٍم{ ]السجدة : لوله تعالى:}َّللاه [، ٗاأْلَْرَض َوَما بَ
أي:" هللا الذي خلك السموات واألرض وما بٌنهما فً ستة أٌام لحكمة ٌعلمها، وهو لادر أن 

 .(ٔ)فتكون"« كن»ٌخلمها بكلمة 
َماَواِت المعبود الذي ال تصلح العبادة إال له أٌها الناس }َخلََك السه  لال الطبري: ٌمول: " 

ٌْنَُهَما{ من خلك }فًِ ِستهِة أٌهام{"  .(ٕ)َواألْرَض َوَما بَ
عرفهم كمال لدرته لٌسمعوا المرآن وٌتؤملوه. ومعنى:}خلك{: أبدع لال المرطبً:"  

 .(ٖ)وأوجد بعد العدم وبعد أن لم تكن شٌبا.}فً ستة أٌام{: من ٌوم األحد إلى آخر ٌوم الجمعة"
 : (ٗ)فً ألل الزمان مع لدرته على ذلن أربعة أوجهوفً ترن تعجٌل خلمها 

ً بعد شًء وحاالً بعد حال أبلػ فً الحكمة وأدل على صحة التدبٌر  أحدها : أن إنشاءها شٌبا
لٌتوالى مع األولات بما ٌنشبه من المخلولات تكرار المعلوم بؤنه عالم لادر ٌصرؾ األمور على 

 اختٌاره وٌجرٌها على مشٌبته .
 أن ذلن العتبار المبلبكة ، خلك شٌباً بعد شًء . والثانً :

والثالث : أن ذلن ترتب على األٌام األحد واالثنٌن والثبلثاء واألربعاء والخمٌس والجمعة وهً 
 .(٘)ستة أٌام فؤخرج الخلك فٌها ، لاله مجاهد

بدُء الخلك العرُش والماء والهواء، وخلمت األرض من الماء، وكان بدء  لال مجاهد:" 
الخلك ٌوم األحد، واالثنٌن، والثبلثاء، واألربعاء، والخمٌس، وُجمع الخلك فً ٌوم الجمعة، 

دت الٌهوُد ٌوم السبت. وٌوم من الستة األٌام كؤلؾ سنة مما تعّدون"  .(ٙ)وتهوه
 .(2)كله من ستة ومنه ٌتفرع سابر العدد لاله ابن بحر والرابع : لٌعلمنا بذلن ، الحساب

على  -سبحانه-ثم استوى  [، أي:"ٗلوله تعالى:}ثُمه اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{ ]السجدة :  
 .(1)"العرش استواًء ٌلٌك بجبلله وعظمته من ؼٌر تشبٌه وال تمثٌل وال تعطٌٍل وال تحرٌؾ

ثم استوى على عرشه فً الٌوم السابع بعد خلمه السموات  لال الطبري:ٌمول: " 
 .(5)واألرض وما بٌنهما"

                                                           

 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .٘ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٙ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .1ٔٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (1)
 .٘ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
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ٌْنَُهَما فًِ ِستهِة أٌَهاٍم ثُمه اْستََوى َعلَى اْلعَْرش{   عن لتادة: "}َخلََك السهَماَواِت َواألْرَض َوَما بَ
وخلك هذا الخلك العجٌب فً فً الٌوم السابع. ٌمول: ما لكم أٌها الناس إله إال من فعل هذا الفعل، 

 .(ٔ)ستة أٌام"
 [، وجهان:ٗ٘}ثُمه اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖ)، وابن ابً زمنٌن(ٕ)أحدهما : معناه: استوى أمره على العرش ، لاله الحسن
 :(ٗ)والثانً : معناه: استولى على العرش ، واحتجوا بمول الشاعر

ٌٍْؾ ودم ُمْهَراقٍ لد اْستََوى  ٌِْر َس  (٘)بِْشٌر على الِعَراِق                ِمن َؼ
هذا لول أهل التؤوٌل من المعتزلة والجهمٌة والحرورٌة وؼٌرهم، ولد اتفك أهل العلم و 

 .(ٙ)على إبطاله
ولٌس استواإه على العرش استٌبلء كما لال أهل المدر؛ ألنه عز  لال اإلمام األشعري:" 

 .(2)وجل لم ٌزل مستولٌاً على كل شًء"
كما رد علٌهم الدارمً وأبطل تؤوٌلهم لذلن بموله: "فهل من مكان لم ٌستول علٌه ولم 

ثم لال: هذا محال من الحجج  …ٌعله حتى خص العرش بالذكر من بٌن األمكنة واالستواء 
فً بطوله واستحالته، ؼٌر أنكم تؽالطون به  -إن شاء هللا  -من الكبلم ال تشكون أنتم  وباطل
 .(1)الناس"

هنا،  «االستٌبلء»على َمْن فَسهر االستواء بـ  -وهو من أبمة اللؽة-ولد َرده ابن األعرابً 
بموله: ".. ال ٌمال: استولى على الشًء، إال أن ٌكون له مضاّد، فإذا ؼلب أحُدهما، لٌل: استولى 

"..(5) . 
 .(ٔ)وهللا تعالى ال منازع له فً ُمْلكه. وَردهه كذلن الخلٌل بن أحمد. ذَكَر ذلن الكرمً

                                                           

 .ٙٙٔ/ٕٓاخجره الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
، و"األسماء والصفات" 5ٕٕ/ ٕ)سوا(، و"تفسٌر الماوردي"  1ٖٕ٘/ ٙالشاهد بدون نسبة فى "الصحاح" (ٗ)

/ ٗ، و"اللسان" ٖٗٗ، و "رصؾ المبانً" ص ٕٕٓ/ 2، والمرطبً ٖٕٔ/ ٖو"زاد المسٌر" ، 5ٖٓ/ ٕللبٌهمً 
)سوا(،  ٔ٘٘/ 5ٔ، ونسب فً "تاج العروس" ٖٕٗ/ ٔ، و"الدر المصون" 5ٖٖ/ ٕ)سوا(، و"الخازن"  ٖٕٙٔ

حٌح : )لم ٌثبت نمل صٙٗٔ/ ٘إلى األخطل، وفً هذه المراجع )لد استوى(، ولال شٌخ اإلسبلم فً "الفتاوى" 
أنه شعر عربً، وكان ؼٌر واحد من أبمة اللؽة أنكروه، ولالوا: إنه بٌت مصنوع ال ٌعرؾ فً اللؽة( اهـ. ونسبه 

إلى األخطل، ولال: )األخطل نصرانً، واالستدالل به باطل من وجوه  2/ 5ابن كثٌر فً "البداٌة والنهاٌة" 
)إلى البعٌث( وانظر:  5ٕٔ/ ٔوفً "الوسٌط" كثٌرة( اهـ. وهو لٌس فً دٌوان األخطل والواحدي نسبه هنا 

 .151، 15ٓ/ ٖ"مختصر الصواعك المرسلة" 
من استواء الرحمن على العرش، ونهاٌة  -بشر على العراق -لال اآللوسً معلما على البٌت:" وأٌن استواء (٘)

األمر ٌحتاج إلى المول بؤن المراد استٌبلء ٌلٌك بشؤن الرحمن جل شؤنه فلٌمل من أول األمر لبل تحمل مإنة هذا 
سلطانه، وهذا ألٌك باألدب وأوفك بكمال  التؤوٌل استواء ٌلٌك بشؤن من عز شؤنه وتعالى عن إدران العمول

وإلٌها دعا أبمة الحدٌث فً المدٌم  -وإٌاها اختار أبمة الفمهاء ولاداتها -العبودٌة وعلٌه درج صدر األمة وساداتها
والحدٌث حتى لال دمحم بن الحسن كما أخرجه عنه البللكابً: اتفك الفمهاء كلهم من المشرق إلى المؽرب على 

فات من ؼٌر تفسٌر وال تشبٌه، وورد عن سلٌمان بن ٌسار أن رجبل ٌمال له ضبٌع: لدم المدٌنة اإلٌمان بالص
فجعل ٌسؤل عن متشابه المرآن فؤرسل إلٌه عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه ولد أعد له عراجٌن النخل 

وفً  -حتى أدمى رأسهفمال: من أنت؟ فمال: أنا عبد هللا ضبٌع فؤخذ عمر عرجونا من تلن العراجٌن فضربه 
فضربه بالجرٌد حتى ترن ظهره دبرة ثم تركه حتى برئ فدعا به لٌعود فمال: إن كنت ترٌد لتلً فالتلنً  -رواٌة

لتبل جمٌبل فؤذن له إلى أرضه وكتب إلى أبً موسى األشعري أن ال ٌجالسه أحد من المسلمٌن". روح 
 .1ٙ-1٘/ٕالمعانً:

، و"مختصر 5ٗٔ - ٖٗٔ/ ٘، و"الفتاوى" 1ٖٓ - ٖٙٓ/ ٕماء والصفات" ، و"األسٖٙانظر: "اإلبانة" ص (ٙ)
 .ٕٙو"مختصر العلو" لؤللبانً ص 

 .ٖٔٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب االبواب: (2)
 .1ٔانظر الرد على الجهمٌة :(1)
 .ٕٗٗ/ ٖشرح أصول اعتماد أهل السنة والجماعة" للبللكابً: (5)
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أّول المعتزلة االستواء باالستٌبلء...وأما أهل السنة فٌتبرءون من هذا  لال السمعانً:"
ببل كٌؾ، واإلٌمان به واجب،  -تعالى  -التؤوٌل، وٌمولون: إن االستواء على العرش صفة هلل 

كذلن ٌحكى عن مالن بن أنس، وؼٌره من السلؾ، أنهم لالوا فً هذه اآلٌة: اإلٌمان به واجب، 
 .(ٕ)والسإال عنه بدعة"

ومنهج السلؾ الصالح إزاء صفة االستواء، وؼٌرها من صفات الباري تعالى: أن تمر 
كما جاءت، من ؼٌر تكٌٌؾ وال تمثٌل، وال تحرٌؾ، وال تعطٌل؛ فٌثبتون له األسماء والصفات، 
وٌنفون عنه مشابهة المخلولات، إثباتًا منزًها عن التشبٌه، منزًها عن التعطٌل، فمن نفى حمٌمة 

اء فهو ُمعّطل، وَمْن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق، فهو ُمَمثِّل. ولد لال اإلمام االستو
ا ُسبل عن كٌفٌة االستواء، فمال:  الكٌؾ ؼٌر معمول، واالستواء منه ؼٌر »مالن بن أنس، لَمه

، ولد َوَرَد مثُل ذلن عن أم سلمة رضً هللا «مجهول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة
 .(ٖ)ها، وربٌعة الرأيعن

مذهب السلؾ الصالح أنه استوى سبحانه علٌه ببل كٌؾ على  لال اإلمام الشوكانً:"
 .(ٗ)الوجه الذي ٌلٌك به مع تنزهه عما ال ٌجوز علٌه"

: "ولد كان السلؾ األول رضً هللا -بعد أن ذكر مذهب المتكلمٌن -لال اإلمام المرطبً 
ٌنطمون بذلن بل نطموا هم والكافة، بإثباتها هلل تعالى كما نطك عنهم ال ٌمولون بنفً الجهة، ال 

كتابه، وأخبرت رسله، ولم ٌنكر أحد من السلؾ الصالح أنه استوى على عرشه حمٌمة، وخص 
العرش بذلن ألنه أعظم المخلولات، وإنما جهلوا كٌفٌة االستواء، فإنه ال تعلم حمٌمته. لال مالن 

والكٌؾ مجهول، والسإال عنه بدعة. وكذا لالت أم  -أي فً اللؽة -رحمه هللا: االستواء معلوم
 .(٘)سلمة رضً هللا عنها"

لال اإلمام ابن كثٌر:" وأما لوله تعالى : } ثُمه اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش { فللناس فً هذا الممام  
الصالح : مماالت كثٌرة جدا ، لٌس هذا موضع بسطها ، وإنما ٌُسلن فً هذا الممام مذهب السلؾ 

مالن ، واألوزاعً ، والثوري ، واللٌث بن سعد ، والشافعً ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن 
راهوٌه وؼٌرهم ، من أبمة المسلمٌن لدٌما وحدٌثا ، وهو إمرارها كما جاءت من ؼٌر تكٌٌؾ 

ٌشبهه  وال تشبٌه وال تعطٌل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهٌن منفً عن هللا ، فإن هللا ال
ٌء َوُهَو السهِمٌُع اْلبَِصٌُر { ] الشورى :  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش [ بل األمر كما  ٔٔشًء من خلمه ، و } لَ

ٌْم بن حماد الخزاعً شٌخ البخاري  -لال األبمة  : "من شبه هللا بخلمه فمد كفر ، ومن  -منهم نُعَ
نفسه وال رسوله تشبٌه ، فمن  جحد ما وصؾ هللا به نفسه فمد كفر". ولٌس فٌما وصؾ هللا به

أثبت هلل تعالى ما وردت به اآلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة ، على الوجه الذي ٌلٌك بجبلل 
 .(ٙ)هللا تعالى ، ونفى عن هللا تعالى النمابص ، فمد سلن سبٌل الهدى"

 [،  ثبلثة ألوال:ٗوفً تفسٌر: }اْلعَْرِش{ ]السجدة : 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٗٔألاوٌل الثمات: انظر:  (ٔ)
 .11ٔ/ٕعانً:تفسٌر السم (ٕ)
، 25ٗٔ/ ٕ. وانظر مادة )سوا( فً "تهذٌب اللؽة" ٖٗٗ - ٓٗٗ/ ٖانظر: "شرح أصول االعتماد" (ٖ)

، "لاموس المرآن" للدامؽانً: 52ٕٔ، "الماموس المحٌط" ٕٓٙٔ/ ٗ، "اللسان" 1ٖٕٙ - 1ٖٕ٘/ ٙ"الصحاح" 
تؤوٌل مختلؾ الحدٌث" البن . وانظر حول موضوع صفة االستواء: "25ٔ/ ٔ، "تاج العروس" للزبٌدي: ٕ٘٘

، ٙٔٔ، "االعتماد والهداٌة إلى سبٌل الرشاد" للبٌهمً: ص ٓٗ، "الرد على الجهمٌة" للدارمً: ص 5ٖٗلتٌبة: 
 5ٔ٘، ٗٓٗ، ٖ٘ٙ، ٙٗٔ/ ٘، "مجموع فتاوى شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة" ٖٖٓ/ ٕ"األسماء والصفات" للبٌهمً: 

، "رسابل فً العمٌدة" لدمحم بن عثٌمٌن: 2ٙٔ - ٗٙٔ، ٕ٘ٔ - ٕٗٔ /ٔ"العمابد السلفٌة" ألحمد بن حجر:  ٕٓ٘ -
2ٓ. 

 .ٕٓٗ/ٕفتح المدٌر: (ٗ)
 .5ٕٔ/ 2 تفسٌر المرطبً: (٘)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)



ٔٗٓ 
 

عنه بالعرش والسرٌر كعادة ملون األرض فً الجلوس على األسرة ، أحدها : أنه الُمْلن كنً 
 .(ٔ)حكاه ابن بحر

الثانً : أنه السموات كلها ألنها سمؾ ، وكل سمؾ عند العرب هو عرش ، لال هللا تعالى 
 .(ٕ)[، أي: على سموفها ٘ٗ[ ] الحج :  ٕٗ:}َخاِوٌَةً َعلَى ُعُروِشَها{ ] الكهؾ : 

 .(ٖ)السماء فً أعبلها وأشرفها ، محجوب عن مبلبكة السماءالثالث : أنه موضع فً 
 .(ٗ)لال ابن عباس:" وإنما سمً العرش عرشا الرتفاعه" 
 .(٘)سعد الطابً: "العرش ٌالوتة حمراء"لال  
 .(ٙ)لال وهب بن منبه :"إن هللا خلك العرش من نوره" 
ٍ َواَل   ًّ أٌها -[، أي:" لٌس لكم َٗشِفٌعٍ{ ]السجدة : لوله تعالى:}َما لَُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِل

ٍ ٌلً أموركم، أو شفٌع ٌشفع لكم عند هللا؛ لتنجوا من عذابه" -الناس ًّ  .(2)من ول
 .(1)أي: ما للكافرٌن من ولً ٌمنع من عذابهم وال شفٌع " لال المرطبً:" 
ًّ ٌلً أمركم وٌنصركم منه إن أراد بكم  لال الطبري: "  ٌمول: ما لكم أٌها الناس دونه ول

ضّرا، وال شفٌع ٌشفع لكم عنده إن هو عالبكم على معصٌتكم إٌاه، ٌمول: فإٌاه فاتخذوا ولٌا، وبه 
وبطاعته فاستعٌنوا على أموركم؛ فإنه ٌمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، وال ٌمدر أحد 

 .(5)ما أراد بكم هو؛ ألنه ال ٌمهره لاهر، وال ٌؽلبه ؼالب"على دفعه ع
أي : بل هو المالن ألزمة األمور ، الخالك لكل شًء ، المدبر لكل شًء  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)، المادر على كل شًء، فبل ولً لخلمه سواه، وال شفٌع إال من بعد إذنه"
، -أٌها الناس-[، أي:" أفبل تتعظون وتتفكرون ٗلوله تعالى:}أَفبََل تَتََذكهُروَن{ ]السجدة :  

 .(ٔٔ)فتُفردوا هللا باأللوهٌة وتُخلصوا له العبادة؟"
 .(ٕٔ)فً لدرته ومخلولاته" لال المرطبً: أي:" 
ٌمول: " أفبل تعتبرون وتتفكهرون أٌها الناس، فتعلموا أنه لٌس لكم دونه لال الطبري:  

ًّ وال شفٌع، فتفردوا له األلوهة،  وتخلصوا له العبادة، وتخلعوا ما دونه من األنداد ول
 .(ٖٔ)واآللهة"
تعالى وتمدس  -ٌعنً : أٌها العابدون ؼٌره ، المتوكلون على من عداه  لال ابن كثٌر:" 

وتنزه أن ٌكون له نظٌر أو شرٌن أو ندٌد ، أو وزٌر أو عدٌل ، ال إله إال هو وال رب 
 .(ٗٔ)سواه"

 ملسو هيلع هللا ىلص أخذ بٌدي، فمال : "إن هللا خلك السموات واألرض عن أبً هرٌرة ، أن رسول هللا 
وما بٌنهما فً ستة أٌام ، ثم استوى على العرش فً الٌوم السابع ، فخلك التربة ٌوم السبت ، 
والجبال ٌوم األحد ، والشجر ٌوم االثنٌن ، والمكروه ٌوم الثبلثاء ، والنور ٌوم األربعاء ، 

س ، وآدم ٌوم الجمعة فً آخر ساعة من النهار بعد العصر ، وخلمه من أدٌم والدواب ٌوم الخمٌ

                                                           

 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘21أخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘25أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٙ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (1)
 .٘ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .1ٙ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٕٔ)
 .٘ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
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األرض ، بؤحمرها وأسودها ، وطٌبها وخبٌثها ، من أجل ذلن جعل هللا من بنً آدم الطٌب 
 .(ٔ)والخبٌث"

 [:ٗ-ٔفوابد اآلٌات: ]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة بتمرٌر أن المرآن تنزل هللا ووحٌه أوحاه إلى رسوله. -ٔ
 إبطال ما كان المشركون ٌمولون فً المرآن بؤنه شعر وسجع كهان وأساطٌر األولٌن. -ٕ
ٌِْه َوَسلهَم وهو اإلنذار. -ٖ  بٌان الحكمة من إنزال المرآن على النبً َصلهى هللاُ َعلَ
 بٌان الزمان الذي خلك هللا فٌه السموات واألرض وما بٌنهما. -ٗ
 هلل تعالى. إثبات صفة االستواء على العرش -٘

، فً جواب من سؤله عن كٌفٌة االستواء: -رضً هللا عنه-لال أبو عبد هللا مالن بن أنس 
" االستواء معلوم، والكٌؾ مجهول، والسإال عنه بدعة، وأران صاحب بدعة"، ثم أمر 

 .(ٕ)بإخراج السابل"
ٙ-  ًّ وال شفٌع فما علٌها إال أن تمرٌر أنه ما للبشرٌة من إله إال هللا وأنه لٌس لها من دونه من ول

 تإمن باهلل وتعبده فتكمل وتسعد على عبادته.
 المرآن

ٌِْه فًِ ٌَْوٍم َكاَن ِمْمَداُرهُ أَْلَف َسنٍَة ِممَّ  ا تَعُدُّوَن }ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى اأْلَْرِض ثُمَّ ٌَْعُرُج إِلَ
 [٘({ ]السجدة : ٘)

 التفسٌر:  
ى أَْمر المخلولات من السماء إلى األرض، ثم ٌصعد ذلن األمر والتدبٌر إلى هللا فً ٌدبر هللا تعال

 ٌوم ممداره ألؾ سنة من أٌام الدنٌا التً تعدُّونها.
[، أي:" ٌدبر هللا تعالى أَْمر ٘لوله تعالى:}ٌَُدبُِّر اأْلَْمَر ِمَن السهَماِء إِلَى اأْلَْرِض{ ]السجدة :  

 .(ٖ)لى األرض"المخلولات من السماء إ
 .(ٗ)أي: ٌحكم وٌمضً األمر من السماء إلى األرض" لال السمعانً:" 
 .(٘)هللا هو الذي ٌدبر األمر من أمر خلمه من السماء إلى األرض" لال الطبري: ٌمول:" 
ل الوحً من السهماء إلى األَرض" لال ٌحٌى بن سبلم:"   .(ٙ)ٌعنً: ٌنّزِ
األمر: المضاء، ٌرٌد سبحانه: أنه ٌمضً األمر فً السماء وٌنزله مع  لال ابن لتٌبة:" 

 .(2)المبلبكة إلى األرض فتولعه"
ا تَعُدُّوَن{ ]السجدة :   ٌِْه فًِ ٌَْوٍم َكاَن ِمْمَداُرهُ أَْلَؾ َسنٍَة ِممه [، أي:" ٘لوله تعالى:}ثُمه ٌَْعُرُج إِلَ

 .(1)ممداره ألؾ سنة من أٌام الدنٌا التً تعدُّونها"ثم ٌصعد ذلن األمر والتدبٌر إلى هللا فً ٌوم 
لال ابن كثٌر:" أي : ٌتنزل أمره من أعلى السموات إلى ألصى تخوم األرض السابعة ،  

ٌْنَُهنه ِلتَعْ  ُ الهِذي َخلََك َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن األْرِض ِمثْلَُهنه ٌَتَنزُل األْمُر بَ وا لَمُ كما لال هللا تعالى : } َّللاه
ٍء ِعْلًما { ]الطبلق :  ًْ َ لَْد أََحاَط بُِكّلِ َش ٍء لَِدٌٌر َوأَنه َّللاه ًْ َ َعلَى ُكّلِ َش [، وترفع األعمال ٕٔأَنه َّللاه

                                                           

 .(5ٕٖٔٔالنسابً فً السنن الكبرى برلم )أخرجه  (ٔ)
ـ  ٕٖ٘/ ٙ(، واإلمام أبو نعٌم فً الحلٌة )51ٖ/ ٖرواه اإلمام البللكابً فً شرح أصول اعتماد أهل السنة )(ٕ)

( ولد جود اإلمام ابن حجر طرٌك ابن وهب عند 1ٓٗء والصفات )ص(، واإلمام البٌهمً فً األسمإٖٙـ 
(. ولد ذكره 2ٓٗـ  ٙٓٗ/ ٖٔالبٌهمً فمال: وأخرج البٌهمً بسند جٌد عن عبد هللا بن وهب ... فذكره. الفتح )

 .(2ٔٔـ  2ٓٔ/ ٔ(، والماضً عٌاض فً المدارن )ٖٕٔابن أبً زٌد المٌروانً فً الجامع )ص
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٖٕالتصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه: (ٙ)
 .2ٕٙ، ٕٓٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (2)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
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إلى دٌوانها فوق سماء الدنٌا، ومسافة ما بٌنها وبٌن األرض مسٌرة خمسمابة سنة، وسمن السماء 
 .(ٔ)خمسمابة سنة"

ٌمول: "ثم ٌعرج إلٌه فً ٌوم كان ممدار ذلن الٌوم فً عروج ذلن األمر  لال الطبري:
إلٌه، ونزوله إلى األرض ألؾ سنة مما تعدون من أٌامكم، خمسمابة فً النزول، وخمسمابة فً 

 .(ٕ)الصعود؛ ألن ذلن أظهر معانٌه، وأشبهها بظاهر التنزٌل"
 وفً معنى اآلٌة ثبلثة ألوال: 

ٌمضً المضاء من السماء فٌنزله مع المبلبكة إلى والمعنى: ضاء، الم«: األمر»أحدها: أن 
األرض ثم ٌصعد الملن إلٌه فً ٌوم واحد من أٌام الدنٌا، فٌكون الملن لد لطع فً ٌوم واحد من 
أٌام الدنٌا فً نزوله وصعوده مسافة ألؾ سنة من مسٌرة اآلدمً، ألن ما بٌن السماء واألرض 

 .(ٖ)مسٌرة ألؾ سنة، كل ذلن فً ٌوم من أٌام الدنٌا. وهذا لول مماتلمسٌرة خمسمابة عام، فذلن 
 .(ٖ)مماتل

ٌرٌد ممدار المسٌر فٌه على لدر مسٌرنا وعددنا ألؾ سنة، ألن بعد ما  لال ابن لتٌبة:" 
بٌن السماء واألرض مسٌرة خمسمابة عام البن آدم، فإذا لطعته المبلبكة، بادبة وعابدة فً ٌوم 

 .(ٗ)سنة فً ٌوم واحد" واحد، فمد لطعت مسٌرة ألؾ
أي: أمر الدنٌا، والمعنى: ٌدبر أمر الدنٌا مدة أٌام الدنٌا، فٌنزل المضاء «: األمر»الثانً: أن 

أي: ٌعود إلٌه األمر والتدبٌر حٌن ٌنمطع أمر « ثم ٌعرج إلٌه»والمدر من السماء إلى األرض 
ممداره ألؾ سنة، وذلن فً ٌوم األمراء وأحكام الحكام وٌنفرد هللا تعالى باألمر فً ٌوم كان 
 . (ٙ)، وابن الجوزي(٘)المٌامة، ألن كل ٌوم من أٌام اآلخرة كؤلؾ سنة. حكاه السمعانً

وأنه جبرٌل الوحً، والمعنى: ثم ٌعرج الملن إلٌه بعد نزوله باألمر، «: األمر»: أنالثالث: 
 .(1)لول السدي، وهو معنى (2)، وٌحٌى بن سبلم ٌصعد إلى السماء بعد نزوله بالوحً

لال السدي:" ٌنزل األمر من السماء الدنٌا إلى األرض العلٌا. }ثم ٌعرج إلٌه{ ممدار ٌوم 
 . (5)لو ساره الناس ذاهبٌن وجابٌن لساروا ألؾ سنة"

ٌِْه فًِ ٌَْوٍم{ من أٌهام الدُّنٌا، لال: }َكاَن ِمْمَداُرهُ{، ٌعنً: ممدار   لال ٌحٌى:" }ثُمه ٌَْعُرُج إِلَ
ا تَعُدُّوَن{ لؽٌر جبرٌل"نزو مه  . (ٓٔ)ل جبرٌل وصعوده إِلى الّسماء، }أَْلَؾ َسنٍَة ّمِ

 .(ٔٔ)أنه الملن الذي ٌدبر األمر من السماء إلى األرض" وحكً الماوردي عن النماش:" 
لال السمعانً:" لوله:}فً ٌوم كان ممداره ألؾ سنة مما تعدون{ هذه اآلٌة تعد مشكلة،  

هللا تعالى لال فً آٌة أخرى: }فً ٌوم كان ممداره خمسٌن ألؾ سنة{ لال ووجه اإلشكال: أن 
: }فً ٌوم كان ممداره ألؾ سنة{ معناه: أن من السماء إلى األرض إذا نزل الملن (ٕٔ)مجاهد

 خمسمابة سنة، وإذا صعد خمسمابة سنة فٌكون ألؾ سنة. 

                                                           

 .5ٖ٘/ٙتفسٌرا بن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٗٗ-1ٗٗ/ٖظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ان (ٖ)
 .ٕٓٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .1ٖٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٙ)
 .ٖٓ٘: انظر: التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه (2)
 .ٖٖٓٔ/5(:ص21ٕٔٔانظر: ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٖٓٔ/5(:ص21ٕٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٓ٘: التصارٌؾ لتفسٌر المرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه(ٓٔ)
 .ٖٖ٘/ٗالنكت والعٌون:  (ٔٔ)
ٌعنً بذلن نزول األمر من السماء إلى األرض، ومن  . لال مجاهد:"2ٙٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)

 األرض إلى السماء فً ٌوم واحد وذلن ممداره ألؾ سنة؛ ألن ما بٌن السماء إلى األرض مسٌرة خمسمابة عام".
عن لتادة، لال:" ممدار مسٌره فً ذلن الٌوم ألؾ سنة مما تعّدون من أٌامكم من أٌام  2ٙٔ/ٕٓوأخرج الطبري:

 ة سنة نزوله، وخمسمابة صعوده فذلن ألؾ سنة".الدنٌا خمسماب
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ل بعضهم: خمسٌن وأما لوله: }خمسٌن ألؾ سنة{ هو من لرار األرض إلى العرش. ولا
ألؾ سنة، وألؾ سنة كلها فً المٌامة، فٌكون ٌوم المٌامة على بعضهم ألؾ سنة، وعلى بعضهم 

 خمسٌن ألؾ سنة، والٌوم واحد.
وفً بعض األخبار: "أن هللا تعالى ٌمصره على المإمن حتى ٌكون كما بٌن 

 .(ٔ)صبلتٌن"
بعض األمبلن فً  ولال بعضهم: ٌعرج بعض األمبلن فً ممدار ألؾ سنة، وٌعرج

 .(ٕ)ممدار خمسٌن ألؾ سنة، وهللا أعلم"
وروي عن ابن عباس، لوله: "}كان ممداره ألؾ سنة{، لال: ال ٌنتصؾ النهار فً ممدار 
ٌوم من أٌام الدنٌا فً ذلن الٌوم حتى ٌمضً بٌن العباد، فٌنزل أهل الجنة الجنة، وأهل النار 

 .(ٖ)خمسٌن ألؾ سنة"النار، ولو كان إلى ؼٌره لم ٌفرغ من ذلن 
وروي عن عبد هللا بن أبً ملٌكة، لال: "دخلت على ابن عباس أنا وعبد هللا بن فٌروز  

، لال فٌروز: ٌا أبا عباس، لوله: }ٌدبر األمر من -رضً هللا تعالى عنه-مولى عثمان بن عفان 
رضً هللا -السماء إلى األرض ثم ٌعرج إلٌه فً ٌوم كان ممداره ألؾ سنة{، فكؤن ابن عباس 

اتهمه، فمال: ما ٌوم كان ممداره خمسٌن ألؾ سنة؟ فمال: إنما سؤلتن لتخبرنً، فمال  -تعالى عنهما
: هما ٌومان ذكرهما هللا فً كتابه. وهللا أعلم بهما، وأكره أن ألول -رضً هللا عنهما-ابن عباس 

رضً هللا -سٌب فً كتاب هللا ما ال أعلم، فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن الم
، فسؤله عنها إنسان، فلم ٌخبر، ولم ٌدر، فملت: أال أخبرن بما أحضرت من ابن عباس؟ -عنه

أبى أن ٌمول فٌها، وهو أعلم  -رضً هللا عنهما-لال: بلى. فؤخبرته، فمال للسابل: هذا ابن عباس 
 .(ٗ)منً"

 
 المرآن

ٌِْب َوالشََّهاَدِة اْلعَِزٌُز  ِحٌُم )}َذِلَن َعاِلُم اْلغَ  [ٙ({ ]السجدة : ٙالرَّ
 التفسٌر:  

ذلن الخالك المدبِّر لشإون العالمٌن، عالم بكل ما ٌؽٌب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفٌه 
النفوس، وعالم بما شاهدته األبصار، وهو المويُّ الظاهر الذي ال ٌؽالَب، الرحٌم بعباده 

 المإمنٌن.
ٌِْب َوالشهَهاَدةِ{ ]السجدة : لوله تعالى:}َذِلَن َعاِلُم   [، أي:" ذلن الخالك المدبِّر لشإون ٙاْلؽَ

العالمٌن، عالم بكل ما ٌؽٌب عن األبصار، مما تُِكنُّه الصدور وتخفٌه النفوس، وعالم بما شاهدته 
 .(٘)األبصار"
وهذا تبع للكبلم األول: }ال رٌب فٌه من رب العالمٌن{ ثم أخبر بمدرته ثم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٙ)لال: }عالم الؽٌب والشهادة العزٌز الرحٌم{ ، ٌعنً: نفسه، والؽٌب السر، والشهادة العبلنٌة"
هذا الذي ٌفعل ما وصفت لكم فً هذه اآلٌات، هو }عالم الؽٌب{ ،  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌعنً عالم ما ٌؽٌب عن أبصاركم أٌها الناس، فبل تبصرونه مما تكنه الصدور وتخفٌه النفوس، 

                                                           

أخرجه «. ما طول ٌوم المٌامة على المإمن ، إال ما بٌن الظهر إلى العصر»عن إبراهٌم عن التٌمً ، لال:  (ٔ)
 ٖ٘ٗ/ٖ(:صٖٕٖٖأخرجه عبدالرزاق فً التفسٌر)

المٌامة على المإمن ، مثل صبلة إن طول ٌوم »وأخرج عبدالرزاق عن الحسن ، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ٖ٘ٗ/ٖ(:صٕٖٖٗتفسٌر عبدالرزاق)«. صبلها فً الدنٌا فؤكملها وأحسنها

 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕ)
 .ٖٗٓٔ/5(:ص21ٕٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٓٔ-ٖٖٓٔ/5(:ص21ٕٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
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ا لم ٌكن بعد مما هو كابن، }والشهادة{ ٌعنً: ما شاهدته األبصار فؤبصرته وعاٌنته وما هو وم
 .(ٔ)موجود"
لال ابن كثٌر:" أي : المدبر لهذه األمور الذي هو شهٌد على أعمال عباده ، ٌرفع إلٌه  

 .(ٕ)جلٌلها وحمٌرها ، وصؽٌرها وكبٌرها"
 .(ٖ)"ما ؼاب عن العباد، وما لم ٌؽب}عالم الؽٌب والشهادة{، أي: لال السمعانً:" 
ِحٌُم{ ]السجدة :   [، أي:" وهو المويُّ الظاهر الذي ال ٌؽالَب، ٙلوله تعالى:}اْلعَِزٌُز الره

 .(ٗ)الرحٌم بعباده المإمنٌن"
 .(٘)}العزٌز{ فً نممته، }الرحٌم{ بخلمه" لال ٌحٌى:" 
 .(ٙ)"أي: المنٌع فً ملكه، الرحٌم بخلمه لال السمعانً:" 
}العَِزٌُز{ ٌمول: الشدٌد فً انتمامه ممن كفر به، وأشرن معه ؼٌره،  لال الطبري: " 

ِحٌُم{ بمن تاب من ضبللته، ورجع إلى اإلٌمان به وبرسوله، والعمل بطاعته،  وكذّب رسله. }الره
 .(2)أن ٌعذّبه بعد التوبة"

وؼلبه ، ودانت له العباد  لال ابن كثٌر:" هو } اْلعَِزٌُز { الذي لد َعزه كله شًء فمهره 
ِحٌُم { بعباده المإمنٌن. فهو عزٌز فً رحمته ، رحٌم فً عزته ]وهذا هو الكمال  والرلاب ، } الره

 .(1): العزة مع الرحمة ، والرحمة مع العزة ، فهو رحٌم ببل ذل"
عن سلمان الفارسً، لال: "إن هللا تبارن وتعالى خلك ٌوم خلك السموات واألرض مابة  

رحمة، كل رحمة منها طبالها السموات واألرض، فؤنزل منها رحمة واحدة فبها تتراحم الخلٌمة 
حتى ترحم البهٌمة بهٌمتها والوالدة ولدها، حتى إذا كان ٌوم المٌامة جاء بتلن التسعة وتسعٌن 
رحمة، ونزع تلن الرحمة من للوب الخلٌمة، فؤكملها مابة رحمة، ثم نصبها بٌنه وبٌن خلمه، 

 .(5)الخابب من خاب من تلن المابة رحمة"ف
 

 المرآن
ْنَساِن ِمْن ِطٌٍن ) ٍء َخلَمَهُ َوبََدأَ َخْلَك اإْلِ ًْ  [1({ ]السجدة : 1}الَِّذي أَْحَسَن ُكلَّ َش

 التفسٌر:  
 هللا الذي أحكم خلك كل شًء، وبدأ َخْلَك اإلنسان، وهو آدم علٌه السبلم من طٌن.

ٍء َخلَمَهُ{ ]السجدة : لوله تعالى:}الهِذي   ًْ [، أي:" هللا الذي أحكم خلك كل 2أَْحَسَن ُكله َش
 .(ٓٔ)شًء"

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى : إنه الذي أحسن خلك األشٌاء وأتمنها وأحكمها " 
 .(ٕٔ)معناه: أحكم وأتمن" {"أْحَسنَ لال الطبري:} 
 .(ٖٔ)أتمن كّل شًء خلمه" لال مجاهد:" 
 .(ٔ)أحصى كّل شًء" ولال مجاهد:" 

                                                           

 .2ٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .ٖٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .2ٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٙٙ/ٕرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (5)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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ٍء َخْلمَهُ ثم َهَدى{، لال: فلم ٌجعل خلك البهابم فً  ولال مجاهد:"  ًْ هو مثل }أْعَطى ُكله َش
 .(ٕ)خلك الناس، وال خلك الناس فً خلك البهابم ولكن خلك كّل شًء فمّدره تمدٌرا"

صورة وعن مجاهد، لوله:"}أحسن كل شًء خلمه{، لال: اتمن. لم ٌركب اإلنسان فً  
 .(ٖ)الحمار، وال الحمار فً صورة اإلنسان"

أعطى كّل شًء خلمه، لال: اإلنسان إلى اإلنسان، والفرس للفرس،  ولال مجاهد:" 
 .(ٗ)والحمار للحمار وعلى هذا المول الَخْلك والكّل منصوبان بولوع أحسن علٌهما"

ٍء َخلَمَهُ{،   ًْ لال: أما إن آست المرد لٌست عن ابن عباس، لوله: "}الهِذي أْحَسَن ُكله َش
 .(٘)بحسنة، ولكن أحكم خلمها"

أحسن بخلك كل شًء المبٌح والحسن، والحٌات والعمارب، وكل شًء  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)مما خلك، وؼٌره ال ٌحسن شٌبا من ذلن"

 .(2)فجعل الكلب فً خلمه حسنا" ولال ابن عباس:" 
 .(1)حسن على نحو ما خلك" لال لتادة: 
}أحسن كل شًء{: حسنه، ألنه ما من شًء خلمه إال وهو مرتب على  الزمخشري:"لال  

ما التضته الحكمة وأوجبته المصلحة، فجمٌع المخلولات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن، 
ْنَساَن فًِ أَْحَسِن تَْمِوٌٍم{ ]التٌن :  كما لال: [، ولٌل: علم كٌؾ ٌخلمه من لوله: ٗ}لَمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

 .(5)وحمٌمته، ٌحسن معرفته، أى: ٌعرفه معرفة حسنة بتحمٌك وإتمان"«. لٌمة المرء ما ٌحسن»
ٍء َخْلمَهُ »ولرئ  ًْ  .(ٓٔ)، بسكون البلم«أْحَسَن ُكله َش
ْنَساِن ِمْن ِطٌٍن{ ]السجدة :   [، أي:" وبدأ َخْلَك اإلنسان، وهو 2لوله تعالى:}َوبََدأَ َخْلَك اإْلِ

 .(ٔٔ)طٌن"آدم علٌه السبلم من 
 .(ٕٔ)وبدأ خلك آدم من طٌن" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: آدم وذرٌته، فآدم خلك من طٌن" لال الزجاج:" 
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" ٌعنً : خلك أبا البشر آدم من طٌن" 
 .(٘ٔ)وهو خلك آدم" لال لتادة:" 
ٌعنً: آدم، خلك هللا تبارن وتعالى آدم من طٌن لبضه من جمٌع األرض  لال ٌحٌى:" 

بٌضاء، وحمراء، وسوداء، فجاء بنو آدم على لدر األرض، فمنهم األبٌض واألحمر، واألسود، 
 .(ٙٔ)والسهل، والحزن، والخبٌث، والطٌب"

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٖٗٓٔ/5(:ص21ٕ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٗٓٔ/5(:ص21ٕ2ٔاخجره ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗٓٔ/5(:ص21ٕٙٔاخجره ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .1ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (5)
 .2ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .2ٖٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .52ٙ=1ٙٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙٔ)
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 سجدة : [({ ]ال1}ثُمَّ َجعََل نَْسلَهُ ِمْن ُساَللٍَة ِمْن َماٍء َمِهٌٍن )
 التفسٌر:  

 ثم جعل ذرٌة آدم متناسلة من نطفة ضعٌفة رلٌمة مهٌنة.
لال ابن كثٌر:" أي : ٌتناسلون كذلن من نطفة تخرج من بٌن صلب الرجل وترابب  
 .(ٔ)المرأة "
هً «: السبللة»}ثم جعل نسله{، أي: ذّرٌته، }من سبللة من ماء مهٌن{، و لال لتادة:" 

 .(ٕ)الماء المهٌن الضعٌؾ"
 .(ٖ)عن ابن عباس، لوله: "}ِمْن ُسبللٍَة{، لال: صفو الماء" 
 .(ٗ)عن مجاهد :"}ِمْن ماٍء َمِهٌٍن{، لال: ضعٌؾ نطفة الرجل" 
 .(٘)من نطفة ضعٌفة رلٌمة" {، ٌعنً:"ِمْن ماٍء َمِهٌن لال الطبري:} 
: ما ٌنسل من -فً اللؽة-« السبللة»ضعٌؾ، ومعنى: «: مهٌن»معنى:  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)، نحو: الفضالة والنخامة والموارة"«الفعالة»الشًء الملٌل، وكذلن 
، ألنها تنسل منه، أى: تنفصل منه وتخرج من «نسبل»سمٌت الذرٌة:  لال الزمخشري:" 

 .(2)صلبه، ونحوه لولهم للولد: سلٌل ونجل"
 

 المرآن
اهُ َونَفََخ فٌِِه ِمْن ُروِحِه َوَجعََل لَُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئَِدةَ لَِلٌاًل َما تَْشُكُرونَ  ({ 1) }ثُمَّ َسوَّ

 [1]السجدة : 
 التفسٌر:  

ثم أتم خلك اإلنسان وأبدعه، وأحسن خلمته، ونفخ فٌه ِمن روحه بإرسال الملن له؛ لٌنفخ فٌه 
نعمة السمع واألبصار ٌُمٌهز بها بٌن األصوات واأللوان والذوات  -أٌها الناس-الروح، وجعل لكم 

واألشخاص، ونعمة العمل ٌُمٌهز بها بٌن الخٌر والشر والنافع والضار. للٌبل ما تشكرون ربكم 
 على ما أنعم به علٌكم.

اهُ َونَفََخ فٌِِه ِمْن ُروِحِه{ ]السجدة :   :" ثم أتم خلك اإلنسان [، أي5لوله تعالى:}ثُمه َسوه
 .(1)"ونفخ بعد ذلن فٌه الروح وأبدعه، وأحسن خلمته،

ثم سّوى اإلنسان الذي بدأ خلمه من طٌن خلما سوٌا معتدال، }َونَفََخ  لال الطبري: ٌمول:" 
فٌِِه ِمْن ُروِحِه{ فصار حٌا ناطما"

(5). 
 .(ٓٔ)مستمٌما"لال ابن كثٌر:" ٌعنً : آدم ، لما خلمه من تراب خلمه سوٌا  
[، ودل بإضافة ٗلّومه، كموله تعالى: }فًِ أَْحَسِن تَْمِوٌم{ ]التٌن :  لال الزمخشري:أي:" 

وحِ { « الروح» إلى ذاته على أنه خلك عجٌب ال ٌعلم كنهه إال هو، كموله: }َوٌَْسؤَلُونََن َعِن الرُّ
 .(ٔٔ)هو به وبمعرفته"[، اآلٌة، كؤنه لال: ونفخ فٌه من الشًء الذي اختص 1٘]اإلسراء : 

                                                           

 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕ٘ٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .1ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (2)
 .]بتصرؾ[.٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .5ٓ٘-1ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)
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أٌها -[، أي:" وجعل لكم 5لوله تعالى:}َوَجعََل لَُكُم السهْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفبَِدةَ{ ]السجدة :  
نعمة السمع واألبصار ٌُمٌهز بها بٌن األصوات واأللوان والذوات واألشخاص، ونعمة  -الناس

 .(ٔ)والضار"العمل ٌُمٌهز بها بٌن الخٌر والشر والنافع 
ٌمول: وأنعم علٌكم أٌها الناس ربكم بؤن أعطاكم السمع تسمعون به  لال الطبري: " 

األصوات، واألبصار تبصرون بها األشخاص واألفبدة، تعملون بها الخٌر من السوء، لتشكروه 
 .(ٕ)على ما وهب لكم من ذلن"

 .(ٖ)لال ابن كثٌر:" }األْفبَِدةَ { ، ٌعنً : العمول" 
[، أي:" للٌبل ما تشكرون ربكم على ما أنعم 5تعالى:}لَِلٌبًل َما تَْشُكُروَن{ ]السجدة : لوله  

 .(ٗ)به علٌكم"
 .(٘)ٌمول: وأنتم تشكرون للٌبل من الشكر ربكم على ما أنعم علٌكم" لال الطبري: " 
فً لال ابن كثٌر:"أي : بهذه الموى التً رزلكموها هللا عز وجل. فالسعٌد َمْن استعملها  

 .(ٙ)طاعة ربه عز وجل"
 [:5-٘فوابد اآلٌات: ]

 بٌان جبلل هللا وعظمته فً تدبٌره أمر الخبلبك. -ٔ
 بٌان صفات هللا تعالى من العلم والعزة والرحمة. -ٕ
 بٌان كٌفٌة خلك اإلنسان ومادة خلمه. -ٖ
 ال ٌوازي نعم هللا تعالى علٌهم. -إن شكروا  -شكر العباد  -ٗ
 باالعتراؾ بها وذكرها وحمد هللا تعالى علٌها وصرفها فً مرضاته.وجوب شكر النعم  -٘
 

 المرآن
({ ]السجدة : ٓٔ}َولَالُوا أَإَِذا َضلَْلنَا فًِ اأْلَْرِض أَإِنَّا لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد بَْل ُهْم بِِلمَاِء َربِِّهْم َكافُِروَن )

ٔٓ] 
 التفسٌر:  

صارت لحومنا وعظامنا ترابًا فً األرض أنُبعَث ولال المشركون باهلل المكذبون بالبعث: أإذا 
خلمًا جدًٌدا؟ ٌستبعدون ذلن ؼٌر طالبٌن الوصول إلى الحك، وإنما هو منهم ظلم وعناد؛ ألنهم 

 كافرون. -ٌوم المٌامة-بلماء ربهم 
[، أي:" ٓٔ:  لوله تعالى:}َولَالُوا أَإَِذا َضلَْلنَا فًِ اأْلَْرِض أَإِنها لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد{ ]السجدة 

ولال المشركون باهلل المكذبون بالبعث: أإذا صارت لحومنا وعظامنا ترابًا فً األرض أنُبعَث 
 .(2)خلمًا جدًٌدا؟"

}ولالوا{ ، ٌعنً: المشركٌن، }أبذا ضللنا فً األرض{، أي: إذا كنا عظاما  لال ٌحًٌ:" 
ام على إنكار، أي: أنا ال نبعث بعد ورفاتا، }أبنا لفً خلك جدٌد{ على االستفهام منهم، وهذا استفه

 .(1)الموت"
ولال المشركون باهلل، الُمكذّبون بالبعث: }أبَِذا َضلَْلنا فً األْرض{  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(5)أي: صارت لحومنا وعظامنا ترابا فً األرض}أبنا لفً خلك جدٌد{"

                                                           

 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .12ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم: (1)
 .2ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (5)
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األرض وذهبت ،  أبنا لال ابن كثٌر:" أي :] أَإَِذا[ تمزلت أجسامنا وتفرلت فً أجزاء  
لَنَعُوُد بعد تلن الحال ؟! ٌستبعدون ذلن، وهذا إنما هو بعٌد بالنسبة إلى لُْدَرتهم العاجزة ، ال 
بالنسبة إلى لُْدرة الذي بدأهم وخلمهم من العدم ، الذي إنما أمره إذا أراد شٌبا أن ٌمول له كن 

 .(ٔ)فٌكون"
 .(ٕ)ولرضاهم بموله أسند إلٌهم جمٌعا"لٌل: المابل أبى بن خلؾ،  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)همدنا فلم ٌوجد لنا لحم وال عظم" ، معناه:"«َضلَْلنا فًِ اأْلَْرِض  »لال أبو عبٌدة:  
لال ابن لتٌبة:" أي: بطلنا ولحمنا بالتراب وصرنا منه. والعرب تمول: ضل الماء فً  

 :(ٗ)-ٌرثً بعض الملون-الذبٌانً اللبن: إذا ؼلب اللبن علٌه فلم ٌتبٌن. ولال النابؽة 
 وآب مضلوه بعٌن جلٌة ... وؼودر بالجوالن حزم ونابل

 .(٘)أي: لابروه، سماهم مضلٌن ألنهم ؼٌبوه وأفمدوه فؤبطلوه"
 .(ٙ)عن مجاهد :"}أبِذا َضلَْلنا فًِ األْرِض{، ٌمول: أبذا هلكنا" 
 .(2)ٌدا؟ ٌكفرون بالبعث"ٌمول: أبذا كنا عظاما ورفاتا أنبعث خلما جد لال الضحان:" 
، بكسر البلم. ٌمال: ضل ٌضل وضل «ضللنا»ولرأ على وابن عباس رضى هللا عنهما:  

، من: صل اللحم وأصل: إذا أنتن. ولٌل: صرنا «صللنا»ٌضل. ولرأ الحسن رضى هللا عنه: 
 .(1)من جنس الصلة وهً األرض

[، أي:" ٌستبعدون ذلن ؼٌر َٓٔكافُِروَن{ ]السجدة : لوله تعالى:}بَْل ُهْم بِِلمَاِء َربِِّهْم  
 -ٌوم المٌامة-طالبٌن الوصول إلى الحك، وإنما هو منهم ظلم وعناد؛ ألنهم بلماء ربهم 

 .(5)كافرون"
ما بهإالء المشركٌن جحود لدرة هللا على ما ٌشاء، بل هم بلماء  لال الطبري:ٌمول:" 

ربهم كافرون؛ حذرا لعمابه، وخوؾ مجازاته إٌاهم على معصٌتهم إٌاه، فهم من أجل ذلن 
 .(ٓٔ)ٌجحدون لماء ربهم فً المعاد"

فلما ذكر كفرهم باإلنشاء، أضرب عنه إلى ما هو أبلػ فً الكفر، وهو  لال الزمخشري:" 
فرون بجمٌع ما ٌكون فً العالبة، ال باإلنشاء وحده: أال ترى كٌؾ خوطبوا بتوفً ملن أنهم كا

الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلن مبعوثٌن للحساب والجزاء، وهذا معنى لماء هللا على ما 
 .(ٔٔ)ذكرنا"

 
 المرآن

َل بُِكْم ثُمَّ إِلَى   [ٔٔ({ ]السجدة : َٔٔربُِّكْم تُْرَجعُوَن )}لُْل ٌَتََوفَّاُكْم َملَُن اْلَمْوِت الَِّذي ُوّكِ
 التفسٌر:  

                                                           

 .ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٔٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
ضلل( ، )جبل( ، وتاج العروس )ضلل( ، )جبل( ، ولسان العرب )ٕٔٔدٌوان النابؽة الذبٌانً ص البٌت فً  (ٗ)

، والبٌت ببل نسبة فً جمهرة اللؽة ص ٗٗٓٔ، وجمهرة اللؽة ص ٘ٙٗ، 12ٔ/ ٔٔ)جبل( ، وتهذٌب اللؽة 
 .22ٕ/ ٖ، ومجمل اللؽة ٖٙ٘/ ٖ، 5ٙٗ/ ٔ، ومماٌٌس اللؽة 22ٓٔ

 .1٘تاوٌل مشكل المرآن:  (٘)
 .2ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (ٙ)
 .2ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (2)
 .5ٓ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (1)
 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .2٘ٔ-2ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)
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ل بكم، فٌمبض أرواحكم إذا  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المشركٌن: ٌتوفاكم ملن الموت الذي ُوّكِ
انتهت آجالكم، ولن تتؤخروا لحظة واحدة، ثم تُردُّون إلى ربكم، فٌجازٌكم على جمٌع أعمالكم: إن 

 خًٌرا فخٌر وإن شًرا فشر.
َل بُِكْم{ ]السجدة :   أٌها -[، أي:" لل ٔٔلوله تعالى:}لُْل ٌَتََوفهاُكْم َملَُن اْلَمْوِت الهِذي ُوّكِ
ل بكم، فٌمبض أرواحكم إذا انتهت  -الرسول لهإالء المشركٌن: ٌتوفاكم ملن الموت الذي ُوّكِ
 .(ٔ)آجالكم"

لل ٌا دمحم لهإالء المشركٌن باهلل: ٌستوفً عددكم بمبض أرواحكم  لال الطبري: ٌمول:" 
 :(ٕ)ملن الموت الذي وكل بمبض أرواحكم، ومنه لول الراجز

ٌٌْش فًِ العََدْد" هُهْم لَُر ٌُْسوا ِمْن أَحْد ... َوال تََوفا  .(ٖ)إنه بَنً األْدَرِم لَ
من توفٌة العدد، تؤوٌله: أنه ٌمبض أرواحكم أجمعٌن فبل  «: "ٌتوفاكم »لال الزجاج: 

ٌنمص واحد منكم، كما تمول: لد استوفٌت من فبلن وتوفٌت من فبلن مالً عنده، فتؤوٌله: أنه لم 
 .(ٗ)ٌبك لً علٌه شًء"

ُ ٌَتََوفهى  التوفً: استٌفاء النفس وهً الروح. لال هللا تعالى: لال الزمخشري:"  }َّللاه
 .(٘)["ٕٗ{ ]الزمر : اأْلَْنفُس

لال ابن كثٌر:" الظاهر من هذه اآلٌة أن ملن الموت شخص معٌن من المبلبكة ، كما  
، ولد سمً فً بعض اآلثار (ٙ)«إبراهٌم»هو المتبادر من حدٌث البراء المتمدم ذكره فً سورة 

الحدٌث أن بعزرابٌل ، وهو المشهور ، لاله لتادة وؼٌر واحد ، وله أعوان. وهكذا ورد فً 
 .(2)أعوانه ٌنتزعون األرواح من سابر الجسد ، حتى إذا بلؽت الحلموم تناولها ملن الموت"

َل بُِكْم{، لال: ملن الموت ٌتوفاكم، ومعه   عن لَتادة: "}لُْل ٌَتََوفهاُكْم َملَُن الَمْوِت الهِذي ُوّكِ
 .(1)أعوان من المبلبكة"

َملَُن الَمْوِت{، لال: حوٌت له األرض فُجعلت له مثل عن مجاهد، لوله: "}ٌَتََوفهاُكْم  
 .(5)الطست ٌتناول منها حٌث ٌشاء"

لال مجاهد: "جعلت األرض لملن الموت مثل الطست ٌتناول من وفً رواٌة أخرى  
 .(ٓٔ)حٌث شاء، وجعلت له أعوان ٌتوفهون األنفس ثم ٌمبضها منهم"

لربٌع بن أنس عن ملن الموت، أهو وحده عبد هللا بن أبً جعفر، عن أبٌه لال: "سؤلت ا 
الذي ٌمبض األرواح، لال: هو الذي ٌلً أمَر األرواح، وله أعوان على ذلن، أال تسمع إلى لول 
هللا تعالى ذكره: }َحتهى إَِذا َجاَءتُْهْم ُرُسلُنَا ٌَتََوفهْونَُهْم؟{. ولال:" توفته رسلنا وهم ال ٌفرطون"، ؼٌر 

ٌسٌر كل خطوة منه من المشرق إلى المؽرب. للت: أٌن تكون أرواح أن ملن الموت هو الذي 
 .(ٔٔ)المإمنٌن؟ لال: عند السدرة فً الجنة"

لٌل: توفً المبلبكة: المبض والنزع. وتوفً ملن الموت: الدعاء واألمر،  لال الثعلبً:" 
 .(ٕٔ) أعلم"ٌدعو األرواح فتجٌبه ثم ٌؤمر أعوانه بمبضها، وتوفً هللا سبحانه: خلك الموت، وهللا

                                                           

 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .البٌتان لمنظور الوبري )اللسان: وفى((ٕ)
 .2٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .5ٓ٘/ٖالكشاؾ:  (٘)
 .والعشرٌنعند اآلٌة السابعة (ٙ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .2٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔٔ(:صٖٖٖٗٔاخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٔٗ/ٔٔ(:ص1ٖٖٖٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٖ/2الكشؾ والبٌان:  (ٕٔ)
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[، أي:" تُردُّون إلى ربكم، فٌجازٌكم ٔٔلوله تعالى:}ثُمه إِلَى َربُِّكْم تُْرَجعُوَن{ ]السجدة :  
 .(ٔ)على جمٌع أعمالكم: إن خًٌرا فخٌر وإن شًرا فشر"

 .(ٕ)لال ابن كثٌر:" أي : ٌوم معادكم ولٌامكم من لبوركم لجزابكم" 
 [:ٔٔ-ٓٔفوابد اآلٌتٌن: ]

 عمٌدة البعث والجزاء.تمرٌر  -ٔ
 الذنب الذي هو سبب كل ذنب هو الكفر بلماء هللا تعالى. -ٕ
ً وله أعوان من المبلبكة وأن األرض جعلت لملن الموت  -ٖ بٌان أن لمبض األرواح ملكا

 كالطست بٌن ٌدٌه ٌتناول منها ما ٌشاء.
 

 المرآن
ِعْنَد َربِِّهْم َربَّنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا }َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم 

 [ٕٔ({ ]السجدة : ٕٔإِنَّا ُمولِنُوَن )
 التفسٌر:  
إذ المجرمون الذٌن أنكروا البعث لد خفضوا رإوسهم عند ربهم من  -أٌها المخاطب-ولو ترى 

معنا منن تصدٌك ما كانت رسلن تؤمرنا به فً الخزي والعار لابلٌن: ربنا أبصرنا لبابحنا، وس
الدنٌا، ولد تُْبنا إلٌن، فارجعنا إلى الدنٌا لنعمل فٌها بطاعتن، إنا لد أٌمنها اآلن ما كنا به فً الدنٌا 

ذلن كله، لرأٌت  -أٌها الخاطب-مكذبٌن من وحدانٌتن، وأنن تبعث من فً المبور. ولو رأٌت 
 أمًرا عظًٌما، وخطبًا جسًٌما.

[، أي:" ٕٔلوله تعالى:}َولَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِِّهْم{ ]السجدة :  
إذ المجرمون الذٌن أنكروا البعث لد خفضوا رإوسهم عند ربهم من  -أٌها المخاطب-ولو ترى 

 .(ٖ)الخزي والعار"
: لو ترى ٌا دمحم هإالء المابلٌن: }أبِذَا َضلَْلنا ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري:" 

فًِ األْرِض أبِنها لَِفً َخْلٍك َجِدٌٍد{ إذ هم ناكسوا رءوسهم عند ربهم حٌاء من ربهم. للذي سلؾ 
 .(ٗ)منهم من معاصٌه فً الدنٌا"

ٌخبر تعالى عن حال المشركٌن ٌوم المٌامة ، وحالهم حٌن عاٌنوا البعث  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)، ولاموا بٌن ٌدي هللا حمٌرٌن ذلٌلٌن ، ناكسً رإوسهم ، أي : من الحٌاء والخجل"

 .(ٙ)لد حزنوا واستحٌوا" لال ابن زٌد:" 
الخلك الدلٌل علٌه خطاب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا مترون الجواب، وخطاب النبً  لال الزجاج:" 

ًُّ إَِذا َطلهْمتُُم النَِّساء{ ]الطبلق :  [، فهو بمنزلة: ولو ترون فالجواب لرأٌتم ما ٔذلن: }ٌَا أٌََُّها النهبِ
 .(2)ٌعتبر به ؼاٌة االعتبار"

 .(1)جواب لو مضمر مجازه: لرأٌت العجب" لال البؽوي:" 
[، أي:" لابلٌن: ربنا أبصرنا لبابحنا، ٕٔ]السجدة : لوله تعالى:}َربهنَا أَْبَصْرنَا َوَسِمْعنَا{  

 .(5)وسمعنا منن تصدٌك ما كانت رسلن تؤمرنا به فً الدنٌا"

                                                           

 .٘ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٔٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .ٕٖٓ/ٙتفسٌر البؽوي:  (1)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)



ٔ٘ٔ 
 

ٌمولون: ٌا }َربهنَا أْبَصْرنا{ ما كنا نكذّب به من عمابن أهل معاصٌن  لال الطبري:" 
 .(ٔ)}َوَسِمْعنَا{ منن تصدٌك ما كانت رسلن تؤمرنا به فً الدنٌا"

أي : نحن اآلن نسمع لولن ونطٌع أمرن ، كما لال تعالى : } أَْسِمْع بِِهْم  كثٌر:" لال ابن 
[. وكذلن ٌعودون على أنفسهم بالمبلمة إذا دخلوا النار بمولهم : 1َٖوأَْبِصْر ٌَْوَم ٌَؤْتُونَنَا { ]مرٌم : 

 .(ٕ)["ٓٔ{ ]الملن : } لَْو ُكنها نَْسَمُع أَْو نَْعِمُل َما ُكنها فًِ أَْصَحاِب السهِعٌِر 
[، أي:" فارجعنا إلى الدنٌا لنعمل فٌها ٕٔلوله تعالى:}فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلًحا{ ]السجدة : 

 .(ٖ)بطاعتن"
 .(ٗ)ٌمول: فارددنا إلى الدنٌا نعمل فٌها بطاعتن، وذلن العمل الصالح" لال الطبري:" 
 .(٘)}فَاْرِجْعنَا { أي : إلى الدار الدنٌا ، } نَْعَمْل َصاِلًحا{" لال ابن كثٌر:" 

[، أي:" إنا لد أٌمنها اآلن ما كنا به فً الدنٌا ٕٔلوله تعالى:}إِنها ُمولِنُوَن{ ]السجدة : 
 .(ٙ)مكذبٌن من وحدانٌتن، وأنن تبعث من فً المبور"

الدنٌا جهاال من وحدانٌتن وأنه ال  ٌمول: إنا لد أٌمنا اآلن ما كنا به فً لال الطبري:" 
ٌصلح أن ٌُعبد سوان، وال ٌنبؽً أن ٌكون رّب سوان، وأنن تحًٌ وتمٌت، وتبعث من فً 

 .(2)المبور بعد الممات والفناء وتفعل ما تشاء"
أي : لد أٌمنا وتحممنا أن وعدن حك ولماءن حك ، ولد علم الرب تعالى  لال ابن كثٌر:" 

لى الدار الدنٌا لكانوا كما كانوا فٌها كفارا ٌكذبون آٌات هللا وٌخالفون رسله ، منهم أنه لو أعادهم إ
َب بِآٌَاِت َربِّنَا َونَكُ  ٌْتَنَا نَُردُّ َوال نَُكذِّ وَن ِمَن كما لال : } َولَْو تََرى إِْذ ُولِفُوا َعلَى النهاِر فَمَالُوا ٌَا لَ

ٌُْخفُوَن ِمْن لَْبُل َولَْو ُردُّوا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِنهُهْم لََكاِذبُوَن َولَالُوا  اْلُمْإِمنٌَِن. بَْل بََدا لَُهْم َما َكانُوا
ًَ إاِل َحٌَاتُنَا الدُّْنٌَا َوَما نَْحُن بَِمْبعُوثٌَِن { ]األنعام :   .(1)["5ٕ - 2ٕإِْن ِه

أي: صار عندنا اآلن، ٌمٌن بما كنا نكذب به، أي: لرأٌت أمرا فظٌعًا،  لال السعدي:" 
وحاال مزعجة، وألواًما خاسرٌن، وسإال ؼٌر مجاب، ألنه لد مضى ولت اإلمهال. وكل هذا 

 .(5)بمضاء هللا ولدره، حٌث خلى بٌنهم وبٌن الكفر والمعاصً"
 

 المرآن
ٌْنَا ُكلَّ نَْفٍس ُهَداهَ  ا َولَِكْن َحكَّ اْلمَْوُل ِمنًِّ أَلَْمَِلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعٌَن }َولَْو ِشئْنَا آَلتَ

 [ٖٔ({ ]السجدة : ٖٔ)
 التفسٌر:  

ولو شبنا آلتٌنا هإالء المشركٌن باهلل رشدهم وتوفٌمهم لئلٌمان، ولكن حك المول منً ووجب 
صنفً الِجّنِ واإلنس أجمعٌن؛ وذلن الختٌارهم ألمؤلنه جهنم من أهل الكفر والمعاصً، من 

 الضبللة على الهدى.
ٌْنَا ُكله نَْفٍس ُهَداَها{ ]السجدة :   [، أي:" ولو شبنا آلتٌنا هإالء ٖٔلوله تعالى:}َولَْو ِشبْنَا آَلتَ

 .(ٓٔ)المشركٌن باهلل رشدهم وتوفٌمهم لئلٌمان"

                                                           

 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
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ٌْنَا{ هإالء المشركٌن باهلل من لومن وؼٌرهم }َولَْو ِشبْنَا{ ٌا دمحم }آل لال الطبري:ٌمول:"  تَ
 .(ٔ)من أهل الكفر باهلل رشدها وتوفٌمها لئلٌمان باهلل"

أي: لهدٌنا الناس كلهم، وجمعناهم على الهدى، فمشٌبتنا صالحة لذلن،  لال السعدي:" 
 .(ٕ)ولكن الحكمة، تؤبى أن ٌكونوا كلهم على الهدى"

لو شاء هللا لهدى الناس جمٌعا، لو شاء هللا ألنزل علٌهم من السماء آٌة،  لال لتادة:" 
 .(ٖ)فظلت أعنالهم لها خاضعٌن"

لوله تعالى:}َولَِكْن َحكه اْلمَْوُل ِمنًِّ أَلَْمؤَلَنه َجَهنهَم ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس أَْجَمِعٌَن{ ]السجدة :  
نه جهنم من أهل الكفر والمعاصً، من صنفً [، أي:" ولكن حك المول منً ووجب ألمؤلٖٔ

 .(ٗ)الِجّنِ واإلنس أجمعٌن"
ٌمول: وجب العذاب منً لهم، ولوله: }ألْمؤلنه َجَهنهَم مَن الِجنهة والنهاِس  لال الطبري: 

 .(٘)أجَمِعٌَن{ ٌعنً: من أهل المعاصً والكفر باهلل منهم"
}َولَِكْن َحكه اْلمَْوُل ِمنًِّ{ أي: وجب، وثبت ثبوتًا ال تؽٌر فٌه، }ألْمؤلنه  لال السعدي:" 

َجَهنهَم ِمَن اْلِجنهِة َوالنهاِس أَْجَمِعٌَن{ فهذا الوعد، ال بد منه، وال محٌد عنه، فبل بد من تمرٌر أسبابه 
 .(ٙ)من الكفر والمعاصً"

 .(2): حّك المول علٌهم"}َولَِكْن َحكه المَْوُل ِمنًِّ{عن لتادة:" 
}إِنهَما تُْجَزْوَن  ، وهذا حسن، ألن هللا عز وجل لال:«بذنوبهم»لال لتادة:  لال الزجاج:" 

 .(1)["2/ التحرٌم: َٙٔما ُكْنتُْم تَْعَملُون{ ]الطور : 
 

 المرآن
({ َٗٔعَذاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن )}فَذُولُوا بَِما نَِسٌتُْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا إِنَّا نَِسٌنَاُكْم َوذُولُوا 

 [ٗٔ]السجدة : 
 التفسٌر:  

: فذولوا العذاب؛ بسبب ؼفلتكم عن -عند دخولهم النار على سبٌل التوبٌخ-ٌمال لهإالء المشركٌن 
اآلخرة وانؽماسكم فً لذابذ الدنٌا، إنا تركناكم الٌوم فً العذاب، وذولوا عذاب جهنم الذي ال 

 ع؛ بما كنتم تعملون فً الدنٌا من الكفر باهلل ومعاصٌه.ٌنمط
[، أي:" ٌمال لهإالء ٗٔلوله تعالى:}فَذُولُوا بَِما نَِسٌتُْم ِلمَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا{ ]السجدة :  

: فذولوا العذاب؛ بسبب ؼفلتكم عن اآلخرة -عند دخولهم النار على سبٌل التوبٌخ-المشركٌن 
 .(5)ٌا"وانؽماسكم فً لذابذ الدن

ٌمول تعالى ذكره: ٌمال لهإالء المشركٌن باهلل إذا هم دخلوا النار: ذولوا  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)عذاب هللا بما نسٌتم لماء ٌومكم هذا فً الدنٌا"

أي : ٌمال ألهل النار على سبٌل التمرٌع والتوبٌخ : ذولوا هذا العذاب  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)بسبب تكذٌبكم به ، واستبعادكم ولوعه ، وتناسٌكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له"

                                                           

 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .22ٔ-2ٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .22ٔ-2ٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٙٓ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .22ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
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أي: ٌمال للمجرمٌن، الذٌن ملكهم الذل، وسؤلوا الرجعة إلى الدنٌا،  لال السعدي:" 
ات ولت الرجوع ولم ٌبك إال العذاب، فذولوا العذاب األلٌم، بما نسٌتم لٌستدركوا ما فاتهم، لد ف

لماء ٌومكم هذا، وهذا النسٌان نسٌان ترن، أي: بما أعرضتم عنه، وتركتم العمل له، وكؤنكم ؼٌر 
 .(ٔ)لادمٌن علٌه، وال مبللٌه"

: الترن، المعنى: فذولوا بما تركتم عمل لماء -ههنا-« النسٌان»تؤوٌل  لال الزجاج:" 
 .(ٕ)ٌومكم هذا["

 .(ٖ)[، أي:" إنا تركناكم الٌوم فً العذاب"ٗٔلوله تعالى:}إِنها نَِسٌنَاُكْم{ ]السجدة :  
 .(ٗ)ٌمول: إنا تركناكم الٌوم فً النار" لال الطبري:" 

 .(٘)لال الزجاج: "فتركناكم من الرحمة"
 .(ٙ)أي: تركناكم بالعذاب، جزاء من جنس عملكم، فكما نَِسٌتُْم نُِسٌتُْم" لال السعدي:" 
أي : إنا سنعاملكم معاملة الناسً ؛ ألنه تعالى ال ٌنسى شٌبا وال ٌضل  لال ابن كثٌر:" 

مَاَء ٌَْوِمُكْم َهَذا { عنه شًء ، بل من باب الممابلة ، كما لال تعالى : } اْلٌَْوَم نَْنَساُكْم َكَما نَِسٌتُْم لِ 
 .(2)["ٖٗ]الجاثٌة : 

 .(1)عن ابن عباس، لوله: "}إنها نَِسٌناُكْم{، ٌمول: تركناكم" 
  .(5)لال لتادة:" نسوا من كّل خٌر، وأما الشّر فلم ٌنسوا منه" 
وذولوا عذاب  [، أي:"ٗٔلوله تعالى:}َوذُولُوا َعَذاَب اْلُخْلِد بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]السجدة :  

 .(ٓٔ)جهنم الذي ال ٌنمطع؛ بما كنتم تعملون فً الدنٌا من الكفر باهلل ومعاصٌه"
ٌمول: ٌمال لهم أٌضا: ذولوا عذابا تخلدون فٌه إلى ؼٌر نهاٌة }بِما ُكْنتُْم{  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)فً الدنٌا }تَْعَملُوَن{ من معاصً هللا"
أي : بسبب كفركم وتكذٌبكم ، كما لال فً اآلٌة األخرى : } ال ٌَذُولُوَن  لال ابن كثٌر:" 

ا بِآٌَاتِنَا فٌَِها بَْرًدا َوال َشَرابًا. إاِل َحِمًٌما َوَؼسهالًا َجَزاًء ِوفَالًا. إِنهُهْم َكانُوا ال ٌَْرُجوَن ِحَسابًا. َوَكذهبُو
ٌْنَاهُ ِكتَابً  ٍء أَْحَص ًْ  .(ٕٔ)["ٖٓ - ٕٗا. فَذُولُوا فَلَْن نزٌَدُكْم إاِل َعَذابًا { ]النبؤ : ِكذهابًا. َوُكله َش

}َوذُولُوا َعذَاَب اْلُخْلِد{، أي: العذاب ؼٌر المنمطع، فإن العذاب إذا كان له  لال السعدي:" 
فلٌس فٌه  -أعاذنا هللا منه  -أجل وؼاٌة، كان فٌه بعض التنفٌس والتخفٌؾ، وأما عذاب جهنم 

 .(ٖٔ)ال انمطاع لعذابهم فٌها. }بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن{ من الكفر والفسوق والمعاصً"روح راحة، و
 [:ٗٔ-ٕٔفوابد اآلٌات: ]

 التندٌد باإلجرام والمجرمٌن وبٌان حالهم ٌوم المٌامة. -ٔ
 بٌان عدم نفع اإلٌمان عند معاٌنة العذاب. -ٕ
 س والجن.بٌان حكم هللا فً امتبلء جهنم من كل من مجرمً اإلن -ٖ
 تمرٌر حكم السببٌة فاألعمال سبب للجزاء خٌراً كان أو شراً. -ٗ

 المرآن

                                                           

 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .22ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٓ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .22ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .22ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .22ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٗ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
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ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل ٌَسْ  وا ُسجَّ ُروا بَِها َخرُّ تَْكبُِروَن }إِنََّما ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا الَِّذٌَن إَِذا ذُّكِ
 [٘ٔ({ ]السجدة : ٘ٔ)

 التفسٌر:  
بآٌات المرآن وٌعمل بها الذٌن إذا ُوِعظوا بها أو تُلٌت علٌهم سجدوا لربهم خاشعٌن إنما ٌصدق 

مطٌعٌن، وسبهحوا هللا فً سجودهم بحمده، وهم ال ٌستكبرون عن السجود والتسبٌح له، وعبادته 
 وحده ال شرٌن له.

 سبب النزول:
المسلمٌن تركوها، كان المنافمون إذا نودي بالصبلة فإن خفوا عن أعٌن  لال الفراء:" 

ُروا بِها{، إذا نودوا إلى الصبلة أتوها فركعوا وسجدوا  فؤنزل هللا:} إِنهما ٌُْإِمُن بِآٌاتِنَا الهِذٌَن إِذا ذُّكِ
 .(ٔ)ؼٌر مستكبرٌن"

ًدا{ ]السجدة :   وا ُسجه ُروا بَِها َخرُّ أي:"  [،٘ٔلوله تعالى:}إِنهَما ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا الهِذٌَن إَِذا ذُّكِ
إنما ٌصدق بآٌات المرآن وٌعمل بها الذٌن إذا ُوِعظوا بها أو تُلٌت علٌهم سجدوا لربهم خاشعٌن 

 .(ٕ)مطٌعٌن"
ما ٌصدق بحججنا وآٌات كتابنا إال الموم الذٌن إذا ذكروا بها  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٖ)ا له بالعبودٌهة"ووعظوا }َخّروا{ هلل }سجدا{ لوجوههم، تذلُّبل له، واستكانة لعظمته، وإلرار
ًدا { أي : استمعوا  لال ابن كثٌر:"  وا ُسجه ُروا بَِها َخرُّ أي : إنما ٌصدق بها } الهِذٌَن إَِذا ذُّكِ

 .(ٗ)لها وأطاعوها لوال وفعبل "
}إِنهَما ٌُْإِمُن بِآٌَاتِنَا{، أي: إٌمانًا حمٌمًٌا، من ٌوجد منه شواهد اإلٌمان، وهم:  لال السعدي:" 

ُروا{ بآٌات ربهم فتلٌت علٌهم آٌات المرآن، وأتتهم النصابح على أٌدي رسل هللا،  }الهِذٌَن إَِذا ذُّكِ
ًدا{، أي: وا ُسجه خاضعٌن لها، خضوع ذكر  وُدُعوا إلى التذكر، سمعوها فمبلوها، وانمادوا، و }َخرُّ

 .(٘)هلل، وفرح بمعرفته"
[، أي:" وسبهحوا هللا ٘ٔلوله تعالى:}َوَسبهُحوا بَِحْمِد َربِِّهْم َوُهْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن{ ]السجدة : 

 .(ٙ)فً سجودهم بحمده، وهم ال ٌستكبرون عن السجود والتسبٌح له، وعبادته وحده ال شرٌن له"
 .(ٙ)له"

سبحوا هللا فً سجودهم بحمده، فٌبربونه مما ٌصفه أهل الكفر به، ٌمول: ولال الطبري: " 
وٌضٌفون إلٌه من الصاحبة واألوالد والشركاء واألنداد، ٌفعلون ذلن، وهم ال ٌستكبرون عن 

 .(2)السجود له والتسبٌح، ال ٌستنكفون عن التذلُّل له واالستكانة"
ن اتباعها واالنمٌاد لها ، كما ٌفعله الجهلة }َوُهْم ال ٌَْستَْكبُِروَن{، أي: ع لال ابن كثٌر:" 

من الكفرة الفجرة ، ولد لال هللا تعالى : } إِنه الهِذٌَن ٌَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُوَن َجَهنهَم 
 .(1)["َٓٙداِخِرٌَن { ]ؼافر : 

}َوُهْم ال ٌَْستَْكبُِروَن{ ال بملوبهم، وال بؤبدانهم، فٌمتنعون من االنمٌاد لها،  لال السعدي:" 
بل متواضعون لها، لد تلموها بالمبول، والتسلٌم، ولابلوها باالنشراح والتسلٌم، وتوصلوا بها إلى 

 .(5)مرضاة الرب الرحٌم، واهتدوا بها إلى الصراط المستمٌم"

                                                           

 .ٖٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .22ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .22ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
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ون{، ٌعنً: ال ٌتكبرون عن السجود كفعل كفار مكة حٌن }وهم ال ٌستكبر ولال مماتل:" 
 .(ٔ)تكبروا عن السجود"

 
 المرآن

ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن ) ({ ٙٔ}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِممَّ
 [ٙٔ]السجدة : 
 التفسٌر:  

بآٌات هللا عن فراش النوم، ٌتهجدون لربهم فً صبلة اللٌل، ترتفع جنوب هإالء الذٌن ٌإمنون 
ٌدعون ربهم خوفًا من العذاب وطمعًا فً الثواب، ومما رزلناهم ٌنفمون فً طاعة هللا وفً 

 سبٌله.
 سبب النزول:

ًّ ملسو هيلع هللا ىلص، كانوا ٌصلون  عن أنس بن مالن، "أن هذه اآلٌة نزلت فً رجال من أصحاب النب
 .(ٕ){"المؽرب والعشاء :}تَتََجافَى ُجنُوبُُهم َعِن الَمَضاِجعِ فٌما بٌن 
عن زٌد بن أسلم ، عن أبٌه لال : "لال ببلل  لما نزلت هذه اآلٌة : } تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن  

اْلَمَضاِجعِ { اآلٌة، كنا نجلس فً المجلس ، وناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلون بعد 
 .(ٖ)المؽرب إلى العشاء ، فنزلت هذه اآلٌة : } تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ{"

 .(ٗ)نزلت فى األنصار" ولال مماتل:" 
[، أي:" ترتفع جنوب هإالء ٙٔلوله تعالى:}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ{ ]السجدة :  

 .(٘)جدون لربهم فً صبلة اللٌل"الذٌن ٌإمنون بآٌات هللا عن فراش النوم، ٌته
تتنحهى جنوب هإالء الذٌن ٌإمنون بآٌات هللا، الذٌن وصفت  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)صفتهم، وترتفع من مضاجعهم التً ٌضطجعون لمنامهم، وال ٌنامون"
ٌعنً بذلن : لٌام اللٌل ، وترن النوم واالضطجاع على الفرش  لال ابن كثٌر:" 
 .(2)الوطٌبة"
أي: ترتفع جنوبهم، وتنزعج عن مضاجعها اللذٌذة، إلى ما هو ألذ عندهم  لال السعدي:" 

 .(1)منه وأحب إلٌهم، وهو الصبلة فً اللٌل، ومناجاة هللا تعالى"
 وفٌما تتجافى جنوبهم عن المضاجع ألجله لوالن :

 .(ٓٔ)، والضحان(5)أحدهما : لذكر هللا إما فً صبلة أو فً ؼٌر صبلة. لاله ابن عباس
هم لوم ال ٌزالون ٌذكرون هللا، إما فً صبلة، وإما لٌاما، وإما لعودا،  لال الضحان:" 

 .(ٔٔ)وإما إذا استٌمظوا من منامهم، هم لوم ال ٌزالون ٌذكرون هللا"
ٌمول: تتجافى لذكر هللا، كلما استٌمظوا ذكروا هللا، إما فً الصبلة، وإما  لال ابن عباس:" 

 .(ٕٔ)فً لٌام، أو فً لعود، أو على جنوبهم، فهم ال ٌزالون ٌذكرون هللا"

                                                           

 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .25ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
( : "فٌه عبد هللا بن شبٌب 2/5ٓ( "كشؾ األستار" ، ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٕٓ٘مسند البزار برلم )(ٖ)

 .وهو ضعٌؾ"
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .21ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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عن الحكم، لال: "سمعت عروة بن الزبٌر ٌحّدث عن معاذ بن الثانً : للصبلة، وذلن لما روي 
َدلَةُ تَُكفُِّر » لال له: جبل، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ْوُم ُجنهةٌ، والصه ٌِْر: الصه أال أدلَُّن َعلى أْبواب الَخ

ٌْلِ  وتبل هذه اآلٌة: }تَتََجافَى ُجنُوبُُهم َعِن الَمَضاِجعِ ٌَْدُعوَن « الَخِطٌبَةَ، َولٌِاُم العَْبِد فً َجْوِؾ الله
ا َرَزْلناُهْم ٌُنْ   .(ٔ)ِفمُوَن{"َربهُهْم َخْوفا َوَطَمعا وِممه

 وفً الصبلة التً تتجافى جنوبهم ألجلها أربعة ألوال:
 .(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدها : التنفل بٌن المؽرب والعشاء ، لاله أنس

عن أنس :"}تَتََجافَى ُجنُوبُُهم َعِن الَمَضاِجعِ{، لال: كانوا ٌتطوعون فٌما بٌن المؽرب  
 .(٘)والعشاء"

 .(2)، وعطاء(ٙ)التً ٌمال لها صبلة العتمة ، لاله الحسنالثانً : صبلة العشاء 
 .(1)نزلت فً انتظار الصبلة التً تدعى العتمة" ولال انس:" 

 .(ٓٔ)، وعبادة(5)الثالث : صبلة الصبح والعشاء فً جماعة ، لاله أبو الدرداء
وابن  ،(ٗٔ)، ومالن(ٖٔ)، واألوزاعً(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)الرابع : لٌام اللٌل ، لاله الحسن أٌضا

 .(٘ٔ)زٌد
 .(ٙٔ)هإالء المتهجدون لصبلة اللٌل" لال ابن زٌد:" 
لم ٌخصص هللا فً وصفه هإالء الموم بالذي وصفهم به من جفاء جنوبهم  لال الطبري:" 

عن مضاجعهم من أحوال اللٌل وأولاته حاال وولتا دون حال وولت، فكان واجبا أن ٌكون ذلن 
على كّل آناء اللٌل وأولاته. وإذا كان كذلن كان من صلى ما بٌن المؽرب والعشاء، أو انتظر 

ٌل أو بعضه، أو ذكر هللا فً ساعات اللٌل، أو صلى العتمة ممن دخل العشاء اآلخرة، أو لام الل
فً ظاهر لوله: }تَتََجافَى ُجنُوبُُهم َعِن الَمَضاِجعِ{، ألن جنبه لد جفا عن مضجعه فً الحال التً 
لام فٌها للصبلة لابما صلى أو ذكر هللا، أو لاعدا بعد أن ال ٌكون مضطجعا، وهو على المٌام أو 

ر، ؼٌر أن األمر وإن كان كذلن، فإن توجٌه الكبلم إلى أنه معنً به لٌام اللٌل أعجب المعود لاد
؛ ألن ذلن أظهر معانٌه، واألؼلب على ظاهر الكبلم، وبه جاء الخبر عن رسول هللا صلى  ًّ إل

 .(2ٔ)هللا علٌه وسلم"
حتى تحادرت دموعه، عن مجاهد، لال: "ذكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌام اللٌل، ففاضت عٌناه  

 .(1ٔ)فمال: }تَتََجافَى ُجنُوبُُهم َعِن الَمَضاِجع{"
عن ابن مسعود ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "عجب ربنا من رجلٌن : رجل ثار من ِوَطابه  

ولحافه ، ومن بٌن أهله َوَحٌِّه إلى صبلته ، فٌمول ربنا : أٌا مبلبكتً ، انظروا إلى عبدي ، ثار 
                                                           

 .1ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .25ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .25ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٗ)
 .25ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .25ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٓٔ-25ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (5)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٗٔ)
 .1ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 . 1ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (ٙٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[1ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2ٔ)
 .1ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1ٔ)
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اشه ووطابه ، ومن بٌن حٌه وأهله إلى صبلته رؼبة فٌما عندي ، وشفمة مما عندي. من فر
ورجل ؼزا فً سبٌل هللا ، عز وجل ، فانهزموا ، فعلم ما علٌه من الفرار ، وما له فً الرجوع 
، فرجع حتى أهرٌك دمه ، رؼبة فٌما عندي وشفمة مما عندي. فٌمول هللا ، عز وجل للمبلبكة : 

 .(ٔ)عبدي رجع رؼبة فٌما عندي ، ورهبة مما عندي ، حتى أهرٌك دمه"انظروا إلى 
عن أسماء بنت ٌزٌد لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا جمع هللا األولٌن واآلخرٌن ٌوم  

المٌامة ، جاء مناد فنادى بصوت ٌُسمُع الخبلبك : سٌعلم أهل الجمع الٌوم َمن أولى بالكرم. ثم 
 .(ٕ)فٌنادي : لٌمم الذٌن كانت } تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ { اآلٌة ، فٌمومون وهم للٌل"ٌرجع 
 .(ٕ)للٌل"

[، أي:" ٌدعون ربهم خوفًا من ٙٔلوله تعالى:}ٌَْدُعوَن َربهُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]السجدة :  
 .(ٖ)العذاب وطمعًا فً الثواب"

له علٌهم }ٌَْدُعوَن َربه  لال الطبري: ٌمول:"  ُهْم َخْوفا َوَطَمعا{ فً عفوه عنهم، وتفضُّ
 .(ٗ)برحمته ومؽفرته"

 .(٘)أي : خوفًا من وبال عمابه ، وطمعًا فً جزٌل ثوابه" لال ابن كثٌر:" 
}ٌَْدُعوَن َربهُهْم{ أي: فً جلب مصالحهم الدٌنٌة والدنٌوٌة، ودفع  لال السعدي:" 

مضارهما. }َخْوفًا َوَطَمعًا{ أي: جامعٌن بٌن الوصفٌن، خوفًا أن ترد أعمالهم، وطمعًا فً لبولها، 
 .(ٙ)خوفًا من عذاب هللا، وطمعًا فً ثوابه"

 .(2)خوفا من عذاب هللا، وطمعا فً رحمة هللا" لال لتادة:" 
ا َرَزْلنَاُهْم ٌُْنِفمُوَن{ ]السجدة :   [، أي:" ومما رزلناهم ٌنفمون فً ٙٔلوله تعالى:}َوِممه

 .(1)طاعة هللا وفً سبٌله"
ا َرَزْلناُهْم ٌُْنِفمُوَن{ فً سبٌل هللا، وٌإّدون منه حموق هللا التً  لال الطبري: ٌمول:"  }وِممه

 .(5)أوجبها علٌهم فٌه"
 .(ٓٔ)}ومما رزلناهم ٌنفمون{ فى طاعة هللا، وفً سبٌله" لال لتادة:" 
فٌجمعون بٌن فعل المربات البلزمة والمتعدٌة ، وممدم هإالء وسٌدهم  لال ابن كثٌر:" 

 :(ٔٔ)وفخرهم فً الدنٌا واآلخرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كما لال عبد هللا بن َرَواحة ، رضً هللا عنه
ْبحِ َساطعُ َوفٌِنَا َرُسوُل هللا   ٌَتْلُو كتَابَه... إَذا اْنَشكه َمْعُروٌؾ ِمَن الصُّ

 أَرانَا الُهَدى بَْعَد العََمى فَمُلُوبُنَا... به ُمولِنَاٌت أنه َما لَال َوالُِع 
 .(ٕٔ)ٌَبٌُت ٌَُجافًِ َجْنبَهُ َعْن فَِراِشه... إَِذا اْستَثْمَلَْت باْلُمْشِرِكٌن الَمَضاِجُع"

ولم ٌذكر لٌد النفمة، وال المنفك علٌه، لٌدل على العموم، فإنه ٌدخل فٌه،  لال السعدي:" 
النفمة الواجبة، كالزكوات، والكفارات، ونفمة الزوجات واأللارب، والنفمة المستحبة فً وجوه 

                                                           

 .(ٖٕٙ٘)( وسنن أبً داود برلم ٙٔٗ/ٔالمسند )(ٔ)
رواه إسحاق بن راهوٌة فً مسنده ، وأبو ٌعلى فً ، وٖ٘ٙ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)

 .( من حدٌث أسماء بنت ٌزٌد رضً هللا عنها2ٖٖ/ٗالمسند الكبٌر كما فً المطالب العالٌة )
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .21ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .21ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .ٖٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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الخٌر، والنفمة واإلحسان المالً، خٌر مطلمًا، سواء وافك ؼنًٌا أو فمًٌرا، لرٌبًا أو بعًٌدا، ولكن 
 .(ٔ)ٌتفاوت، بتفاوت النفع، فهذا عملهم" األجر

 
 المرآن

ِة أَْعٌٍُن َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ًَ لَُهْم ِمْن لُرَّ  [1ٔ({ ]السجدة : 1ٔ}فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
 التفسٌر:  

الصدر؛ جزاء لهم على فبل تعلم نفس ما ادهخر هللا لهإالء المإمنٌن مما تَمَرُّ به العٌن، وٌنشرح له 
 أعمالهم الصالحة.

ةِ أَْعٌٍُن{ ]السجدة :   ًَ لَُهْم ِمْن لُره [، أي:" فبل تعلم 2ٔلوله تعالى:}فبََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِف
 .(ٕ)نفس ما ادهخر هللا لهإالء المإمنٌن مما تَمَرُّ به العٌن، وٌنشرح له الصدر"

ي نفس ما أخفً هللا لهإالء الذٌن وصؾ جّل ثناإه فبل تعلم نفٌس ذ لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٖ)صفتهم فً هاتٌن اآلٌتٌن، مما تمّر به أعٌنهم فً جنانه ٌوم المٌامة"

أي : فبل ٌعلم أحد عظمة ما أخفى هللا لهم فً الجنات من النعٌم الممٌم ،  لال ابن كثٌر:" 
ا أخفوا أعمالهم  أخفى هللا لهم من الثواب"  .(ٗ)واللذات التً لم ٌطلع على مثلها أحد، لَمه

}فبَل تَْعلَُم نَْفٌس{ ٌدخل فٌه جمٌع نفوس الخلك، لكونها نكرة فً سٌاق  لال السعدي:لوله:" 
ةِ أَْعٌٍُن{ من الخٌر الكثٌر، والنعٌم الؽزٌر، والفرح النفً. أي:  ًَ لَُهْم ِمْن لُره فبل ٌعلم أحد }َما أُْخِف

 .(٘)والسرور، واللذة والحبور"
خبا لهم ما ال عٌن رأت، وال أُذن سمعت، وال خطر على للب  لال عبدهللا بن مسعود:" 

 .(ٙ)بشر"
َجنهتَاِن{، لال: وهً التً ال تعلم نفس، أو لال: هما التً عن ابن عباس، "}َوِمْن ُدونِِهَما  

بما كانوا ٌعملون. لال: وهً التً ال تعلم الخبلبك  ال تعلم نفس ما أخفً لهم من لرة أعٌن جزاء
 .(2)ما فٌها أو ما فٌهما ٌؤتٌهم كل ٌوم منها أو منهما تحفة"

ًَ لَُهمْ   ةِ أْعٌٍُن{، لال: أخفوا عمبل فً الدنٌا،  عن الحسن :"}فبَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِف ِمْن لُره
 .(1)فؤثابهم هللا بؤعمالهم"

بضم األلؾ وإرسال الٌاء، بمعنى: أفعل، أخفً لهم « أُْخِفً لَُهمْ »ولرأ بعض الكوفٌٌن:  
 .(5)أنا

الدنٌا من  ثواباً لما لدموه فً [، أي:"2ٔلوله تعالى:}َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]السجدة :  
 .(ٓٔ)"صالح األعمال

 .(ٔٔ)"ٌمول: ثوابا لهم على أعمالهم التً كانوا فً الدنٌا ٌعملون" لال الطبري: 
 .(ٕٔ)أي : جزاء وفالا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل" لال ابن كثٌر:" 
فكما صلوا فً اللٌل، ودعوا، وأخفوا العمل، جازاهم من جنس عملهم،  لال السعدي:" 

 .(ٔ)فؤخفى أجرهم، ولهذا لال: }َجَزاًء بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{"

                                                           

 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖ٘ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .1ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٕٓأخجره الطبري:  (2)
 .1ٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (1)
 .12ٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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لال عبدهللا بن مسعود: "مكتوب فً التوراة على هللا للذٌن تتجافى جنوبهم عن المضاجع  
ًَ ما ال عٌن رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على للب  بشر، فً المرآن: }فبَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِف

ةِ أْعٌُن َجَزاًء بَِما كانُوا ٌَْعَملُوَن{"  .(ٕ)لَُهْم مْن لُره
الشعبً، لال: "سمعت المؽٌرة بن شعبة على المنبر ٌرفعه إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "إن موسى عن  

رجل ٌجًء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، سؤل ربه: أي رب، أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ لال: 
فٌمال له: ادخل. فٌمول: كٌؾ أدخل ولد نزلوا منازلهم؟ فٌمال له: أترضى أن ٌكون لن مثل ما 
كان لملن من ملون الدنٌا؟ فٌمول: بخ أي رب لد رضٌت، فٌمال له: إن لن هذا ومثله ومثله 

شرة أمثاله معه، فٌمول: رضٌت ومثله، فٌمول: رضٌت أي رب رضٌت، فٌمال له: إن لن هذا وع
أي رب، فٌمال له: فإن لن مع هذا ما اشتهت نفسن، ولذت عٌنن، لال: فمال موسى: أي رب، 
وأي أهل الجنة أرفع منزلة، لال: إٌاها أردت، وسؤحدثن عنهم ؼرست لهم كرامتً بٌدي، 

اق ذلن فً وختمت علٌها، فبل عٌن رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على للب بشر. لال: ومصد
ةِ أْعٌُن ِجَزاًء بَِما كانُوا ٌَْعَملُون{"  .(ٖ)كتاب هللا: }فبَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِفً لَُهْم ِمْن لُره

عن ابن عباس، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، عن الروح األمٌن، لال: "ٌإتً بحسنات العبد وسٌباته،  
هللا له فً الجنة"، لال: فدخلت على  فٌنمص بعضها من بعض، فإن بمٌت حسنة واحدة، وسع

ٌزداد، فحدث بمثل هذا؛ لال: للت: فؤٌن ذهبت الحسنة؟ لال: }أُولَبَِن الهِذٌَن نَتَمَبهُل َعْنُهْم أْحَسَن ما 
ه: َعِملُوا َونَتَجاَوُز َعْن َسٌِّباتِهْم فًِ أصحاِب الَجنهِة َوْعَد الّصْدِق الهِذي كانُوا ٌُوَعُدوَن{، للت: لول

ةِ أْعٌُن{، لال: العبد ٌعمل سرا أسره إلى هللا لم ٌعلم به الناس،  ًَ لَُهْم ِمْن لُره }فبَل تَْعلَُم نَْفٌس ما أُْخِف
 .(ٗ)فؤسر هللا له ٌوم المٌامة لرة عٌن"

 [:2ٔ-٘ٔفوابد اآلٌات: ]
فً فضٌلة التسبٌح فً الصبلة وهو سبحان ربً العظٌم فً الركوع وسبحان ربً األعلى  -ٔ

 السجود.
 ذم االستكبار وأهله ومدح التواضع هلل وأهله. -ٕ
 فضٌلة لٌام اللٌل وهو المعروؾ بالتهجد والدعاء خوفاً وطمعاً. -ٖ

عن معاذ بن جبل، لال: "كنت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً سفر، فؤصبحت ٌوما لرٌبا منه ونحن 
ة، وٌباعدنً من النار. لال: " لمد سؤلت عن نسٌر، فملت: ٌا نبً هللا، أخبرنً بعمل ٌدخلنً الجن

عظٌم، وإنه لٌسٌر على من ٌسره هللا علٌه، تعبد هللا وال تشرن به شٌبا، وتمٌم الصبلة، وتإتً 
الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البٌت " ثم لال: " أال أدلن على أبواب الخٌر؟: الصوم جنة، 

ل " ثم لرأ: }تتجافى جنوبهم عن والصدلة تطفا الخطٌبة، وصبلة الرجل فً جوؾ اللٌ
[ ثم لال: " أال أخبرن برأس األمر 2ٔ[ ، حتى بلػ، }ٌعملون{ ]السجدة: ٙٔالمضاجع{ ]السجدة: 

وعموده وذروة سنامه؟ " فملت: بلى ٌا رسول هللا. لال: " رأس األمر اإلسبلم وعموده الصبلة، 
؟ " فملت له: بلى ٌا نبً هللا. فؤخذ وذروة سنامه الجهاد " ثم لال: " أال أخبرن بمبلن ذلن كله

بلسانه، فمال: " كؾ علٌن هذا " فملت: ٌا رسول هللا، وإنا لمإاخذون بما نتكلم به؟ فمال: " ثكلتن 
أمن ٌا معاذ، وهل ٌكب الناس فً النار على وجوههم، أو لال: على مناخرهم، إال حصابد 

 .(٘)ألسنتهم؟"

                                                                                                                                                                      

 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .1ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري: (ٕ)
 .1ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٙٔ-1٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٖٙ(:صٕٕٙٔٓمسند أحمد) (٘)
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فات المذكورة فً اآلٌات وهو أنه تعالى أعد لهم ما بشرى المإمنٌن الصادلٌن من ذوي الص -ٗ
أعددت لعبادي » ال عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على للب بشر كما جاء فً الحدٌث: 

 .(ٔ)«الصالحٌن ما ال عٌن رأت وال أذن سمعت وال خطر على للب بشر
 المرآن

 [1ٔ({ ]السجدة : 1ٌَْٔستَُووَن )}أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسمًا اَل 
 التفسٌر:  

أفمن كان مطٌعًا هلل ورسوله مصدلًا بوعده ووعٌده، مثل من كفر باهلل ورسله وكذب بالٌوم 
 اآلخر؟ ال ٌستوون عند هللا.

 سبب النزول:
ًّ بن أبً طالب، والولٌد بن عمبة بن أبً   لال عطاء بن ٌسار: "نزلت بالمدٌنة، فً عل

ًّ كبلم، فمال الولٌد بن عمبة: أنا أبسط منن لسانا، وأحّد منن  معٌط كان بٌن الولٌد وبٌن عل
: اسكت، فإنن فاسك، فؤنزل هللا فٌهما: }أفَمْن كاَن ُمْإِمنا كَمْن  ًّ سنانا، وأرد منن للكتٌبة، فمال عل

 .(ٕ)كاَن فاِسما ال ٌَْستَُووَن{ إلى لوله: }بِِه تَُكذّبُوَن{"
أبً لٌلى:"نزلت فً علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، والولٌد بن عبد الرحمن بن لال  

 .(ٖ)عمبة"
 -وذلن أن الولٌد بن عمبة بن أبً معٌط من بنً أمٌة أخو عثمان بن عفان لال مماتل:"

: اسكت فإنن صبً، وأنا أحد -رضً هللا عنه -من أمه لال لعلً بن أبً طالب -رضً هللا عنه
: اسكت -علٌه السبلم -وأكثر حشوا فً الكتٌبة منن. لال له علً منن سنانا، وأبسط منن لسانا،

}َكَمْن َكاَن -علٌه السبلم-، ٌعنً: علٌا }أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا{: -جل ذكره -فؤنت فاسك. فؤنزل هللا
 .(ٗ)، ٌعنى: الولٌد"فَاِسمًا{

[، أي:" أفمن كان مطٌعًا هلل 1ٔ: لوله تعالى:}أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسمًا{ ]السجدة  
 .(٘)ورسوله مصدلًا بوعده ووعٌده، مثل من كفر باهلل ورسله وكذب بالٌوم اآلخر؟"

أفهذا الكافر المكذّب بوعد هللا ووعٌده، المخالؾ أمر هللا ونهٌه،  لال الطبري ٌمول:" 
 .(ٙ)كهذا المإمن باهلل، والمصّدق بوعده ووعٌد، المطٌع له فً أمره ونهٌه"

ٌخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه ال ٌساوي فً ُحكمه ٌوم المٌامة َمْن  لال ابن كثٌر:" 
بًا لُرُسله إلٌه،  كان ُمإمنًا بآٌاته متبعًا لرسله ، بمن كان فاسما ، أي : خارجا عن طاعة ربه مكذِّ

اِلَحاِت كما لال تعالى : } أَْم َحِسَب الهِذٌَن اْجتََرُحوا السهٌِّبَاِت أَْن نَْجعَ  لَُهْم َكالهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه
[ ، ولال تعالى : } أَْم نَْجعَُل الهِذٌَن آَمنُوا َٕٔسَواًء َمْحٌَاُهْم َوَمَماتُُهْم َساَء َما ٌَْحُكُموَن { ]الجاثٌة : 

هِمٌَن  اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ األْرِض أَْم نَْجعَُل اْلُمت اِر { ]ص : َوَعِملُوا الصه [ ، ولال تعالى 1َٕكاْلفُجه
 .(2)["ٕٓ: } ال ٌَْستَِوي أَْصَحاُب النهاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنهِة أَْصَحاُب اْلَجنهِة ُهُم اْلفَابُِزوَن { ]الحشر : 

ٌنبه تعالى، العمول على ما تمرر فٌها، من عدم تساوي المتفاوتٌن  لال السعدي:" 
تضً عدم تساوٌهما فمال: }أَفََمْن َكاَن ُمْإِمنًا{ لد عمر للبه باإلٌمان، المتباٌنٌن، وأن حكمته تم

وانمادت جوارحه لشرابعه، والتضى إٌمانه آثاره وموجباته، من ترن مساخط هللا، التً ٌضر 
وجودها باإلٌمان. }َكَمْن َكاَن فَاِسمًا{ لد خرب للبه، وتعطل من اإلٌمان، فلم ٌكن فٌه وازع دٌنً، 

                                                           

( ، ومسلم 2ٕٖٓ، رلم 1٘ٔٔ/ٖ( ، والبخارى )1ٕٔ1، رلم ٖٖٔ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(ٔ)
 ( ولال: حسن صحٌح.52ٖٔ، رلم ٖٙٗ/٘)( ، والترمذى 1ٕٕٗ، رلم 2ٕٗٔ/ٗ)
. 
 .11ٔ-12ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٓٔ/5(:ص21٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .12ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)



ٔٙٔ 
 

جوارحه بموجبات الجهل والظلم، من كل إثم ومعصٌة، وخرج بفسمه عن طاعة هللا. فؤسرعت 
 .(ٔ)أفٌستوي هذان الشخصان؟"

 .(ٕ)[، أي:" ال ٌستوون عند هللا"1ٔلوله تعالى:}اَل ٌَْستَُووَن{ ]السجدة :  
 .(ٖ)أي : عند هللا ٌوم المٌامة" لال ابن كثٌر:" 
كبل ال ٌستوون عند هللا، ٌعنً: ال ٌعتدل الكفهار باهلل، والمإمنون به  لال الطبري ٌمول:" 

 .(ٗ)عنده، فٌما هو فاعل بهم ٌوم المٌامة"
}ال ٌَْستَُووَن{ عمبل وشرًعا، كما ال ٌستوي اللٌل والنهار، والضٌاء  لال السعدي:" 

 .(٘)والظلمة، وكذلن ال ٌستوي ثوابهما فً اآلخرة"
 .(ٙ)ال وهللا ما استووا فً الدنٌا، وال عند الموت، وال فً اآلخرة" لال لتادة:" 
 

 المرآن
اِلَحاِت فَلَُهْم َجنَّاُت اْلَمؤَْوى نُُزاًل بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن ) ا الَِّذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ({ ]السجدة 1ٔ}أَمَّ

 :ٔ1] 
 التفسٌر:  

أُِمروا به فجزاإهم جنات ٌؤوون إلٌها، وٌمٌمون فً نعٌمها أما الذٌن آمنوا باهلل وعملوا بما 
 ضٌافة لهم؛ جزاًء لهم بما كانوا ٌعملون فً الدنٌا بطاعته.

اِلَحاِت{ ]السجدة :   ا الهِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصه [، أي:" ما الذٌن آمنوا 5ٔلوله تعالى:}أَمه
 .(2)باهلل وعملوا بما أُِمروا به"

 .(1)أما الذٌن صّدلوا هللا ورسوله، وعملوا بما أمرهم هللا ورسوله،" ٌمول:"لال الطبري:  
 .(1)ورسوله،"

 .(5)أي : صدلت للوبهم بآٌات هللا وعملوا بممتضاها، وهً الصالحات " لال ابن كثٌر:" 
اِلَحاِت{ ]ص: لال السعدي:"   .(ٓٔ)[ من فروض ونوافل"ٙ٘ٙ}َوَعِملُوا الصه
لهم الجنات التً فٌها المساكن  [، أي:"5ٔاْلَمؤَْوى{ ]السجدة : لوله تعالى:}فَلَُهْم َجنهاُت  

 .(ٔٔ)"والدور والؽرؾ العالٌة ٌؤوون إِلٌها وٌستمتعون بها
 .(ٕٔ)ٌعنً بساتٌن المساكن التً ٌسكنونها فً اآلخرة وٌؤوون إلٌها" لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)أي : التً فٌها المساكن والدور والؽرؾ العالٌة" لال ابن كثٌر:" 
أي: الجنات التً هً مؤوى اللذات، ومعدن الخٌرات، ومحل األفراح،  لال السعدي:" 

ونعٌم الملوب، والنفوس، واألرواح، ومحل الخلود، وجوار الملن المعبود، والتمتع بمربه، 
 .(ٗٔ)والنظر إلى وجهه، وسماع خطابه"

                                                           

 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .12ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .11ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .11ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٓٔ)
 .ٗٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔٔ)
 .11ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٗٔ)



ٕٔٙ 
 

ضٌافةً مهٌؤةً ومعدةً إِلكرامهم  أي:"[، 5ٔلوله تعالى:}نُُزاًل بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]السجدة :  
 .(ٔ)"كما تهٌؤ التُحؾ للضٌؾ وذلن بسبب ما لدموه من صالح األعمال

ٌمول: نزال بما أنزلهموها جزاء منه لهم بما كانوا ٌعملون فً الدنٌا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)بطاعته"
 .(ٖ)أي : ضٌافة وكرامة }بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)أي: عطاء بما كانوا ٌعملون" لال السمعانً:" 
أي: ضٌافة، ولًِرى }بَِما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ فؤعمالهم التً تفضل هللا بها  لال السعدي:" 

علٌهم، هً التً أوصلتهم لتلن المنازل الؽالٌة العالٌة، التً ال ٌمكن التوصل إلٌها ببذل األموال، 
والد، بل وال بالنفوس واألرواح، وال ٌتمرب إلٌها بشًء أصبل وال بالجنود والخدم، وال باأل
 .(٘)سوى اإلٌمان والعمل الصالح"

 
 المرآن

ا الَِّذٌَن فََسمُوا فََمؤَْواُهُم النَّاُر ُكلََّما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا فٌَِها َولٌَِل لَُهمْ   ذُولُوا }َوأَمَّ
بُوَن )َعَذاَب النَّاِر الَِّذي   [ٕٓ({ ]السجدة : ُٕٓكْنتُْم بِِه تَُكذِّ

 التفسٌر:  
وأما الذٌن خرجوا عن طاعة هللا وعملوا بمعاصٌه فمستمرهم جهنم، كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها 

ً -أعٌدوا فٌها، ولٌل لهم   : ذولوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فً الدنٌا.-توبٌخاً وتمرٌعا
ا  [، أي:" وأما الذٌن خرجوا ٕٓالهِذٌَن فََسمُوا فََمؤَْواُهُم النهاُر{ ]السجدة :  لوله تعالى:}َوأَمه

 .(ٙ)عن طاعة هللا وعملوا بمعاصٌه فمستمرهم جهنم"
وأما الذٌن كفروا باهلل، وفارلوا طاعته فمساكنهم التً ٌؤوون إلٌها  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)فً اآلخرة النار"
 .(1)أي: ٌؤوون إلى النار، وٌؤوون: ٌنملبون" لال السمعانً:" 
أي: ممرهم ومحل خلودهم، النار التً جمعت كل عذاب وشماء، وال ٌُفَتهُر  لال السعدي:" 

 .(5)عنهم العماب ساعة"
 .(ٓٔ)}فََسمُوا{ أي : خرجوا عن الطاعة" لال ابن كثٌر:" 
ا الهِذٌَن فََسمُوا{: أشركوا"   .(ٔٔ)عن لتادة: "}وأمه
[، أي:" كلما أرادوا ٕٓلوله تعالى:}ُكلهَما أََراُدوا أَْن ٌَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعٌُدوا فٌَِها{ ]السجدة :  

 .(ٕٔ)أن ٌخرجوا من النار أعٌدوا فٌها"
فكلما حدثتهم إرادتهم بالخروج، لبلوغ العذاب منهم كل مبلػ، ردوا إلٌها،  لال السعدي:" 

 .(ٖٔ)لٌهم الكرب"فذهب عنهم روح ذلن الفرج، واشتد ع

                                                           

 .ٗٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .11ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .11ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .11ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .]بتصرؾ[ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
 .٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)



ٖٔٙ 
 

وذلن أن جهنم إذا جاشت ألمت الناس فً أعلى النار فٌرٌدون الخروج  لال مماتل:" 
 .(ٔ)فتتلماهم المبلبكة بالممامع فٌضربونهم فٌهوي أحدهم من الضربة إلى لعرها"

لال الفَُضٌل بن عٌاض: "وهللا إن األٌدي لموثمة ، وإن األرجل لممٌدة ، وإن اللهب  
 .(ٕ)بلبكة تممعهم "لٌرفعهم والم

فً بعض التفاسٌر: أن لجهنم ساحبل كساحل البحر، فٌخرج الكفار إلٌه  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)فتحمل علٌهم حٌات لها أنٌاب كالنخٌل، فٌرجعون إلى النار وٌستؽٌثون بها"

بُوَن{ ]السجدة : لوله تعالى:}َولٌَِل لَُهْم ذُولُوا َعَذاَب النهاِر الهِذي ُكْنتُْم بِِه   [، أي:" ٕٓتَُكذِّ
ً -ولٌل لهم   .(ٗ): ذولوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فً الدنٌا"-توبٌخاً وتمرٌعا
وتمول الخزنة إذا ضربوهم :}ذولوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون{  لال مماتل:" 

 .(٘)بالبعث وبالعذاب بؤنه لٌس كابنا "
َعَذاَب النهاِر الهِذي ُكْنتُْم بِِه{ فً الدنٌا }تَُكذّبُوَن{ أن هللا أعّدها ذُولُوا لال الطبري: أي: "} 

 .(ٙ)ألهل الشرن به"
فهذا عذاب النار، الذي ٌكون فٌه ممرهم ومؤواهم، وأما العذاب الذي لبل  لال السعدي:" 

 .(2)َذاِب األْدنَى..{"ذلن، وممدمة له وهو عذاب البرزخ، فمد ذكر بموله: }َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن اْلعَ 
 .(1)أي : ٌمال لهم ذلن تمرٌعا وتوبٌخا " لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"لوله: "}كنتم به تكذبون{، لال: هم ٌكذبون كما ترونعن لتادة،  
 .(ٓٔ)وفً رواٌة:"والموم مكذّبون كما ترون" 

 
 المرآن

 [ٕٔ({ ]السجدة : ٕٔاأْلَْكبَِر لَعَلَُّهْم ٌَْرِجعُوَن )}َولَنُِذٌمَنَُّهْم ِمَن اْلعََذاِب اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعََذاِب 
 التفسٌر:  

ولنذٌمن هإالء الفاسمٌن المكذبٌن من العذاب األدنى من الببلء والمحن والمصابب فً الدنٌا لبل 
 العذاب األكبر ٌوم المٌامة، حٌث ٌُعذهبون فً نار جهنم؛ لعلهم ٌرجعون وٌتوبون من ذنوبهم.

[، أي:" ٕٔتعالى:}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن اْلعََذاِب اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعََذاِب اأْلَْكبَِر{ ]السجدة : لوله  
ولنذٌمن هإالء الفاسمٌن المكذبٌن من العذاب األدنى من الببلء والمحن والمصابب فً الدنٌا لبل 

 .(ٔٔ)العذاب األكبر ٌوم المٌامة، حٌث ٌُعذهبون فً نار جهنم"
ٌعنى: كفار مكة }من العذاب األدنى{، ٌعنً: الجوع الذي أصابهم فً  ماتل:"لال م 

صلى هللا  -السنٌن السبع بمكة حٌن أكلوا العظام والموتى والجٌؾ والكبلب عموبة بتكذٌبهم النبً
لال:}دون العذاب األكبر{، ٌعنً: المتل ببدر وهو أعظم من العذاب الذي أصابهم  -ثم -علٌه وسلم

 .(ٕٔ)من الجوع"
لال السعدي:" أي: ولنذٌمن الفاسمٌن المكذبٌن، نموذًجا من العذاب األدنى، وهو عذاب  

البرزخ، فنذٌمهم طرفًا منه، لبل أن ٌموتوا، إما بعذاب بالمتل ونحوه، كما جرى ألهل بدر من 

                                                           

 .ٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .2ٖٓ/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٔ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٙٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .11ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٙ٘ٙ-٘٘ٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .ٖٓٔٔ-5ٖٓٔ/5(:ص21ٕ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .11ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)



ٔٙٗ 
 

َؼَمَراِت اْلَمْوِت المشركٌن، وإما عند الموت، كما فً لوله تعالى }َولَْو تََرى إِِذ الظهاِلُموَن فًِ 
ٌِْدٌِهْم أَْخِرُجوا أَْنفَُسُكُم اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن{ ثم ٌكمل لهم العذاب األدنى  َواْلَمبلبَِكةُ بَاِسُطو أَ

 فً برزخهم.
وهذه اآلٌة من األدلة على إثبات عذاب المبر، وداللتها ظاهرة، فإنه لال: }َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن 

َذاِب األْدنَى{ أي: بعض وجزء منه، فدل على أن ثَمه عذابًا أدنى لبل العذاب األكبر، وهو اْلعَ 
 .(ٔ)عذاب النار"

}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاب األدنى{، ٌمول: مصابب الدنٌا وأسمامها وببلإها  عن ابن عباس:" 
 .(ٕ)مما ٌبتلً هللا بها العباد حتى ٌتوبوا"

 .(ٖ)عذاب األدنى ببلء الدنٌا، لٌل: هً المصابب"ال لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)أي: مصٌبات الدنٌا" لال الحسن:" 
 .(٘)أشٌاء ٌُصابون بها فً الدنٌا" لال إبراهٌم:" 
 .(ٙ)ن أبً العالٌة: "}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاِب األْدنَى{، لال: المصابب فً الدنٌا"ع 
 .(2)أموالهم"المصٌبات فً دنٌاهم و لال الضحان:" 
ًّ بن كعب: "}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاِب األْدنَى{، لال: المصٌبات فً الدنٌا لال:   عن أُب

 .(1)والدخان لد مضى، والبطشة واللزام"
}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاِب األْدنَى ُدوَن العََذاِب األْكبَِر{، لال:  وروي عن ابن عباس:" 
 .(5)الحدود"
ًّ (ٓٔ)عبد هللا: "}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاِب األْدنَى{، لال: ٌوم بدر"وروي عن   . وروي عن اب
 .(ٔٔ)مثل ذلن -فً رواٌة-بن كعب
 .(ٕٔ)المتل بالسٌؾ صبرا" ولال الحسن بن علً:" 
عبد هللا بن الحارث بن نوفل:" المتل بالسٌؾ، كّل شًء وعد هللا هذه األمة من لال  

 .(ٖٔ)دنى إنما هو السٌؾ"العذاب األ
 .(ٗٔ)المتل والجوع لمرٌش فً الدنٌا" ولال مجاهد:" 
:"}َولَنُِذٌمَنهُهْم ِمَن العََذاِب األْدنَى ُدوَن العََذاِب األْكبَِر{، لال:  -فً رواٌة-وعن إبراهٌم 

 .(٘ٔ)سنون أصابتهم"
 .(ٙٔ)األدنى فً المبور وعذاب الدنٌا" وفً رواٌة عن مجاهد، لال:" 
 .(2ٔ)العذاب األدنى: عذاب الدنٌا، العذاب األكبر: عذاب اآلخرة" ولال ابن زٌد:" 

                                                           

 .ٙ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .15ٔ-11ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .15ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .15ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .15ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .15ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .15ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٔٔ-5ٓٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .5ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .5ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙٔ)
 .5ٕٔ-5ٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2ٔ)
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وأولى األلوال فً ذلن أن ٌمال: إن هللا وعد هإالء الفسمة المكذّبٌن  لال الطبري:" 
بوعٌده فً الدنٌا العذاب األدنى، أن ٌذٌمهموه دون العذاب األكبر، والعذاب: هو ما كان فً الدنٌا 
من ببلء أصابهم، إما شّدة من مجاعة، أو لتل، أو مصابب ٌصابون بها، فكل ذلن من العذاب 

هللا تعالى ذكره، إذ وعدهم ذلن أن ٌعذّبهم بنوع من ذلن دون نوع، ولد  األدنى، ولم ٌخصص
عذّبهم بكل ذلن فً الدنٌا بالمتل والجوع والشدابد والمصابب فً األموال، فؤوفى لهم بما وعدهم. 

 .(ٔ)ولوله: }ُدوَن العَذاِب األْكبَِر{، ٌمول: لٌل العذاب األكبر، وذلن عذاب ٌوم المٌامة"
. وروي الحسن ومجاهد وابن (ٕ): "}ُدوَن العَذاِب األْكبَِر{، لال: ٌوم المٌامة"عن عبد هللا 
 .(ٖ)زٌد مثله
[، أي:" لعلهم ٌرجعون وٌتوبون من ٕٔلوله تعالى:}لَعَلهُهْم ٌَْرِجعُوَن{ ]السجدة :  
 .(ٗ)ذنوبهم"
 .(٘)ٌعنً: لكً ٌرجعون من الكفر إلى اإلٌمان" لال مماتل:" 
 .(ٙ)ٌمول: كً ٌرجعوا وٌتوبوا بتعذٌبهم العذاب األدنى" لال الطبري:" 
 .(1). وروي عن أبً العالٌة ولتادة مثله(2)عن عبد هللا: "}لَعَلهُهْم ٌَْرِجعُوَن{، لال: ٌتوبون" 

 .(1)مثله
ولما كانت اإلذالة من العذاب األدنى فً الدنٌا، لد ال ٌتصل بها الموت،  لال السعدي:" 

لعلهم ٌرجعون إلٌه وٌتوبون من ذنوبهم كما لال تعالى: }َظَهَر اْلفََساُد  فؤخبر تعالى أنه ٌذٌمهم ذلن
ٌِْدي النهاِس ِلٌُِذٌمَُهْم بَْعَض الهِذي َعِملُوا لَعَلهُهْم ٌَْرِجعُوَن{" َ فًِ اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أ

(5). 
 

 المرآن
َر بِآٌَاِت َربِِّه  ْن ذُّكِ ({ ]السجدة : ٕٕثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن )}َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

ٕٕ] 
 التفسٌر:  

وال أحد أشد ظلًما لنفسه ممن وعظ بدالبل هللا، ثم أعرض عن ذلن كله، فلم ٌتعظ بمواعظه، 
ا بها، ولكنه استكبر عنها، إنا من المجرمٌن الذٌن أعرضوا عن آٌات هللا وحججه، ولم ٌنتفعو

 منتممون.
 سبب النزول:

منهم  -عز وجل -نزلت فً المطعمٌن والمستهزبٌن من لرٌش انتمم هللا لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)بالمتل ببدر، وضربت المبلبكة الوجوه واألدبار، وتعجٌل أرواحهم إلى النار"

َر بِآٌَاِت َربِِّه ثُمه أَْعَرَض عَ   ْن ذُّكِ [، أي:" وال ْٕٕنَها{ ]السجدة : لوله تعالى:}َوَمْن أَْظلَُم ِممه
أحد أشد ظلًما لنفسه ممن وعظ بدالبل هللا، ثم أعرض عن ذلن كله، فلم ٌتعظ بمواعظه، ولكنه 

 .(ٔٔ)استكبر عنها"
وأّي الناس أظلم لنفسه ممن وعظه هللا بحججه، وآي كتابه،  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔ)ورسله، ثم أعرض عن ذلن كله، فلم ٌتعظ بمواعظه، ولكنه استكبر عنها"
                                                           

 .5ٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .5ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها.. (1)
 .ٙ٘ٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
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أي : ال أظلم ممن َذكهَره هللا بآٌاته وبٌنها له ووضحها ، ثم بعد ذلن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)"تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها ، كؤنه ال ٌعرفها

}ومن أظلم ممن ذكر بآٌات ربه{، أي: وعظ بآٌات ربه، وآٌات ربه هو  لال السمعانً:" 
 .(ٖ)المرآن"

لال السعدي:" أي: ال أحد أظلم، وأزٌد تعدًٌا، ممن ذكر بآٌات ربه، التً أوصلها إلٌه  
 ربه، الذي ٌرٌد تربٌته، وتكمٌل نعمته على أٌدي رسله، تؤمره، وتذكره مصالحه الدٌنٌة
والدنٌوٌة، وتنهاه عن مضاره الدٌنٌة والدنٌوٌة، التً تمتضً أن ٌمابلها باإلٌمان والتسلٌم، 
واالنمٌاد والشكر، فمابلها هذا الظالم بضد ما ٌنبؽً، فلم ٌإمن بها، وال اتبعها، بل أعرض عنها 

 .(ٗ)وتركها وراء ظهره، فهذا من أكبر المجرمٌن، الذٌن ٌستحمون شدٌد النممة"
تادة : "إٌاكم واإلعراض عن ذكر هللا ، فإن َمْن أعرض عن ذكره فمد اؼتر أكبر لال ل 

ة ، وأعوز أشد العََوز، وعظم من أعظم الذنوب"  .(٘)الؽره
[، أي:" إنا من المجرمٌن الذٌن ٕٕلوله تعالى:}إِنها ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن{ ]السجدة :  

 .(ٙ)نتفعوا بها، منتممون"أعرضوا عن آٌات هللا وحججه، ولم ٌ
 .(2)ٌمول: إنا من الذٌن اكتسبوا اآلثام، واجترحوا السٌبات منتممون"لال الطبري:  
 .(1)أي : سؤنتمم ممن فعل ذلن أشد االنتمام" لال ابن كثٌر:" 
عن ٌزٌد بن رفٌع، لال: "إن لول هللا فً المرآن }إنها ِمَن الُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن{ هم  
 .(5)المدر، ثم لرأ: }إنه الُمْجِرِمٌَن فً َضبلٍل َوُسعٍُر ...{ إلى لوله: }َخلَْمناهُ بِمََدٍر{" أصحاب
عن معاذ بن جبل، لال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: "ثبلث من فعلهن فمد أجرم: من  

}إِنها ِمَن ول هللا: اعتمد لواء فً ؼٌر حك، أو عك والدٌه، أو مشى مع ظالم ٌنصره فمد أجرم. ٌم
 .(ٓٔ)"اْلُمْجِرِمٌَن ُمْنتَِمُموَن{

 [:ٕٕ-1ٔفوابد اآلٌات: ]
 بٌان خطؤ من ٌسوي بٌن المإمن والكافر والبار والفاجر والمطٌع والفاسك. -ٔ
 بٌان جزاء كل من المإمنٌن والفاسمٌن. -ٕ
ً بؤلوان من المصابب لعلهم ٌتوب -ٖ ون، من ذلن سنوات بٌان أن هللا تعالى كان ٌؤخذ لرٌشا

 الجدب التً أكلوا فٌها العهن وأصبح أحدهم ٌرى السماء وكؤنها دخان من شدة الجوع.
 بٌان أنه ال أظلم ممن ذكر بآٌات هللا فٌعرض عنها مستكبراً جاحداً معانداً. -ٗ

 المرآن
ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب فاََل تَُكْن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْن ِلمَائِِه  ({ َٖٕوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنًِ إِْسَرائٌَِل )}َولَمَْد آتَ

 [ٖٕ]السجدة : 
 التفسٌر:  

المرآن، فبل تكن فً شن من لماء موسى لٌلة  -أٌها الرسول-ولمد آتٌنا موسى التوراة كما آتٌنان 
 اإلسراء والمعراج، وجعلنا التوراة هداٌة لبنً إسرابٌل، تدعوهم إلى الحك وإلى طرٌك مستمٌم.

                                                                                                                                                                      

 .5ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٙ٘ٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .2ٖٓ/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب{ ]السجدة : لوله تع  [، أي:" ولمد آتٌنا موسى ٖٕالى:}َولَمَْد آتَ
 .(ٔ)التوراة"
 .(ٕ)ولمد آتٌنا موسى التوراة، كما آتٌنان الفرلان ٌا دمحم" لال الطبري: ٌمول:" 
من لماء  [، أي:" فبل تكن فً شنٖٕلوله تعالى:}فبََل تَُكْن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْن ِلمَابِِه{ ]السجدة :  

 .(ٖ)موسى لٌلة اإلسراء والمعراج"
 .(ٗ)ٌمول: فبل تكن فً شن من لمابه" لال الطبري: " 
 [، وجوه من التفسٌر:ٖٕلوله تعالى:}فبََل تَُكْن فًِ ِمْرٌٍَة ِمْن ِلمَابِِه{ ]السجدة : وفً  

، وأبو (٘)ابن عباسأحدها : فبل تكن ٌا دمحم فً شن من لماء موسى ولمد لمٌته لٌلة اإلسراء. لاله 
 .(2)، والكلبً(ٙ)العالٌة

عن أبً العالٌة، لوله:"}فبل تكن فً مرٌة من لمابه{، لال: من لماء موسى لٌل: أو لمى  
 .(1)موسى؟ لال: نعم. أال ترى إلى لوله: وسبل من أرسلنا من لبلن من رسلنا"

لال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أرٌت لٌلة أسري بً موسى بن عمران رجبل آدم  عن ابن عباس لال :
طواال جعدا، كؤنه من رجال شنوءة، ورأٌت عٌسى رجبل مربوع الخلك إلى الحمرة والبٌاض، 
سبط الرأس ورأٌت مالكا خازن النار، والدجال" فً آٌات أراهن هللا إٌاه، }فبل تكن فً مرٌة من 

 .(5)"د رأى موسى، ولمى موسى لٌلة أسري بهلمابه{ أنه ل
 .(ٓٔ)، لاله مجاهدمن أن تلمً موسىالثانً : الرابع: فبل تكن فً شن 

 .(ٔٔ)وحكً الماوردي:"فبل تكن ٌا دمحم فً شن من لماء موسى فً المٌامة وستلماه فٌها"  
 .(ٕٔ)وعد أنه سٌلمى موسى لبل أن ٌموت فلمٌه" -ملسو هيلع هللا ىلص-وكؤنه  لال الواحدي:" 
 .(ٖٔ)ٌعنً: من أن ٌلمى موسى وكتابه" وروي عن مجاهد:" 

 .(٘ٔ)، والنحاس(ٗٔ). لاله الزجاجفً شن من لماء موسى الكتابالثالث : فبل تكن 
« الهاء»مضمر، والمعنى:  – ملسو هيلع هللا ىلص-« موسى»للكتاب، واسم « الهاء»لال النحاس:" لٌل 

لموسى وحذؾ الكتاب، ألنه تمدم ذكره وهذا أولى، والمعنى: فبل تكن فً شن من تلمً موسى 
الكتاب بالمبول، ومخاطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص مخاطبة لجمٌع الناس وٌجوز أن ٌكون المعنى: لل لهذا 

 .(ٙٔ)"لمً هذا الخبر بالمبولالشان، وٌجوز أن ٌكون المعنى: فبل تكن فً شن من ت
ألمى الكتاب  -عز وجل -التوراة، فإن هللا -علٌه السبلم -فبل تكن فً شن من لماء موسى الرابع :

 .(2ٔ)علٌه، ٌعنى: التوراة حما. وهذا لول مماتل

                                                           

 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٓٔٔ/5(:ص21٘1ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (2)
 .ٖٓٔٔ/5(:ص21٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٓٔٔ/5(:ص21٘5ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
 .2٘ٔ/1ٔالتفسٌر الوسٌط:  (ٕٔ)
 .٘ٗ٘تفسٌر مجاهد:  (ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٗانظر: معانً المرآن:  (ٗٔ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: معانً المرآن:  (٘ٔ)
 .ٖٓٔ/٘انظر: معانً المرآن:  (ٙٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2ٔ)
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، من أن تلمى من لومن من األذى ما لمً موسى من لومه من األذىالخامس: فبل تكن فً شن 
 .(ٔ)لاله الحسن
 .(ٕ). وهذا لول ابن عباسفبل تكن فً شن من لماء الكتاب، ٌرٌد: تصدٌك التوراةالسادس : 

ألمى  -عز وجل -التوراة، فإن هللا -علٌه السبلم -فبل تكن ٌا دمحم فً شن من لماء موسىالسابع: 
 .(ٖ). لاله مماتلالكتاب علٌه، ٌعنى: التوراة حما

اله ما أمر به، وتنبٌه على األخذ بمثل هذا وفً ذلن مدح له على امتث لال أبو علً:" 
ٌَْن ِمْن َربَِّن{ ]األنعام:  ًَ إِلَ [، }وفَإِذا لََرأْناهُ فَاتهبِْع لُْرآنَهُ{ ]المٌامة: ٙٓٔالفعل كموله: }اتهبِْع ما أُوِح

ٔ1"](ٗ) . 
 .(٘)الثامن: فبل تكن فً شن من لماء موسى ربه. حكاه النماش

التمدٌم والتؤخٌر، كؤنه لال: ولمد آتٌنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنً التاسع: أن معناه على 
إسرابٌل. ولوله: }فبل تكن فً مرٌة من لمابه{ راجع إلى ما سبك من لوله تعالى: }ولنذٌمنهم من 
العذاب األدنى دون العذاب األكبر{ ومعناه: فبل تكن فً مرٌة من لماء ٌوم العذاب. حكاه 

 .(ٙ)السمعانً
العاشر: فبل تكن ٌا دمحم فً شٍن من تلمً المرآن كما تلمهى موسى التوراة، والممصود تمرٌر 
ًٌ سماوٌي وكتاٌب إِلهً. ذكره  رسالته علٌه السبلم، وتحمٌك أن ما معه من الكتاب وح

 .(2)الزمخشري
 الكتاب للجنس والضمٌر فً }لمابه{ له. ومعناه: إنا آتٌنا موسى علٌه لال الزمخشري:" 

السبلم مثل ما آتٌنان من الكتاب، ولمٌناه مثل ما لمٌنان من الوحى، فبل تكن فً شن من أنن 
ٌَْن فَاْسؤَِل الهِذٌَن ٌَْمَرُءوَن  ا أَْنَزْلنَا إِلَ لمٌت مثله ولمٌت نظٌره كموله تعالى: }فَإِْن ُكْنَت فًِ َشّنٍ ِممه

من لمابه{، لوله: }َوإِنهَن لَتُلَمهى اْلمُْرآَن ِمْن لَُدْن َحِكٌٍم [ ونحو لوله: }5ٗاْلِكتَاَب ِمْن لَْبِلَن{ ]ٌونس : 
 .(1)["ٖٔ[، ولوله: }َونُْخِرُج لَهُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِكتَابًا ٌَْلمَاهُ َمْنُشوًرا{ ]اإلسراء : َٙعِلٌٍم{ ]النمل : 

أي:" وجعلنا التوراة هداٌة  [،ٖٕلوله تعالى:}َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل{ ]السجدة :  
 .(5)لبنً إسرابٌل، تدعوهم إلى الحك وإلى طرٌك مستمٌم"

 .(ٓٔ)ٌعنً: التوراة }هدى لبنً إسرابٌل{ من الضبللة" لال مماتل:" 
وجعلنا موسى هدى لبنً إسرابٌل، ٌعنى: رشادا لهم ٌرشدون  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٔٔ)باتباعه، وٌصٌبون الحك بااللتداء به، واالبتمام بموله"
 .(ٕٔ)وجعلنا الكتاب المنزل على موسى علٌه السبلم هدى لمومه" لال الزمخشري:" 
كما لال تعالى فً سورة أي : الكتاب الذي آتٌناه }ُهًدى ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل { ،  لال ابن كثٌر:" 

هِخذُوا ِمْن ُدونًِ َوِكٌبل { ]اإلسرا ٌْنَا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجعَْلنَاهُ ُهًدى ِلبَنًِ إِْسَرابٌَِل أاَل تَت ء اإلسراء:}َوآتَ
 :ٕ"](ٖٔ). 

                                                           

 .5ٖٙ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔ)
عن الزجاج،  ٕٓ٘/ 1أورد الطبرسً فً "مجمع البٌان" ، ولد 2٘ٔ/1ٔحكاه عنه الواحدي فً الوسٌط:  (ٕ)

 .عن السدي والزجاج. ولم ألؾ علٌه منسوبًا البن عباس ٖٖٗ/ ٙوابن الجوزي فً "زاد المسٌر" 
 .ٕ٘ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٕ/ٕالحجة للمراء السبعة:  (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٖٕ٘/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٙ)
 .٘ٙٗ/ٕ انظر: صفوة التفاسٌر: (2)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
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 .(ٔ)جعل هللا موسى هدى لبنً إسرابٌل" لال لتادة:" 
 

 المرآن
ةً  ا َصبَُروا َوَكانُوا بِآٌَاتِنَا ٌُولِنُوَن )}َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَئِمَّ  [ٕٗ({ ]السجدة : ٌَْٕٗهُدوَن بِؤَْمِرنَا لَمَّ

 التفسٌر:  
وجعلنا من بنً إسرابٌل هداة ودعاة إلى الخٌر، ٌؤتمُّ بهم الناس، وٌدعونهم إلى التوحٌد وعبادة 

وامر هللا، وترن زواجره، هللا وحده وطاعته، وإنما نالوا هذه الدرجة العالٌة حٌن صبروا على أ
ل األذى فً سبٌله، وكانوا بآٌات هللا وحججه مصدلٌن على وجه الٌمٌن.  والدعوة إلٌه، وتحمُّ

ةً{ ]السجدة :   لادةً [، أي:" وجعلنا من بنً إسرابٌل ٕٗلوله تعالى:}َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَبِمه
 .(ٕ)"ولدوة ٌمتدى بهم فً الخٌر

 .(ٖ)إلى الخٌر"ٌعنً: لادة  لال مماتل:" 
وجعلنا من بنً إسرابٌل أبمة، وهً جمع إمام، واإلمام الذي ٌإتم  لال الطبري: ٌمول:" 

به فً خٌر أو شر، وأرٌد بذلن فً هذا الموضع أنه جعل منهم لادة فً الخٌر، ٌإتم بهم، وٌهتدى 
 .(ٗ)بهدٌهم"
ٌعنً: من بنً إسرابٌل، لادة فً الخٌر ٌمتدى بهم، ٌعنً: األنبٌاء الذٌن  لال البؽوي:" 

 .(٘)كانوا فٌهم"
 .(ٙ)أي: لادة ولدوة ٌمتدى بهم فً دٌنهم" لال المرطبً:" 
 .(2)عن لتادة: "}وجعلنا منهم أبمة ٌهدون بؤمرنا{، لال: رإساء فً الخٌر" 
ٌدعون الخلك إِلى طاعتنا وٌرشدونهم  [، أي:"ٕٗلوله تعالى:}ٌَْهُدوَن بِؤَْمِرنَا{ ]السجدة :  

 .(1)"إِلى الدٌن بؤمرنا وتكلٌفنا
 .(5)"-عز وجل -ٌعنً: ٌدعون الناس إلى أمر هللا لال مماتل:" 
ٌهدون أتباعهم وأهل المبول منهم بإذننا لهم بذلن، وتموٌتنا إٌاهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)علٌه"
 .(ٔٔ)ٌهدون الناس وٌدعونهم إلى ما فً التوراة من دٌن هللا وشرابعه" لال الزمخشري:" 
أي: ٌدعون الخلك إلى طاعتنا.}بؤمرنا{، أي: أمرناهم بذلن.  لال المرطبً:" 

 .(ٕٔ)ولٌل:}بؤمرنا{، أي: ألمرنا، أي: ٌهدون الناس لدٌننا"
ا َصبَُروا{ ]السجدة :   حٌن صبروا على تحمل المشاق فً  [، أي:"ٕٗلوله تعالى:}لَمه
 .(ٖٔ)"سبٌل هللا
 .(ٗٔ)لصبرهم" لال الزمخشري:أي:" 

                                                           

 .5ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .٘ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر البؽوي:  (٘)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .5ٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .٘ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .5ٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٕٔ)
 .٘ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖٔ)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗٔ)
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أي: حٌن صبروا، وهذا الصبر صبر على الدٌن وعلى الببلء. ولٌل: لال المرطبً:" 
 .(ٔ)صبروا عن الدنٌا"

ٌعنً: لما صبروا على الببلء حٌن كلفوا بمصر ما لم ٌطٌموا من العمل فعل  لال مماتل:" 
 .(ٕ)"-عز وجل -ذلن بهم باتباعهم موسى على دٌن هللا

أي : لما كانوا صابرٌن على أوامر هللا وترن نواهٌه وزواجره وتصدٌك  لال ابن كثٌر:" 
ك بؤمر هللا ، وٌدعون إلى الخٌر رسله واتباعهم فٌما جاإوهم به ، كان منهم أبمة ٌهدون إلى الح

لوا ، سلبوا ذلن الممام ،  فوا وأوه ، وٌؤمرون بالمعروؾ ، وٌنهون عن المنكر. ثم لما بدلوا وَحره
وصارت للوبهم لاسٌة ، ٌحرفون الكلم عن مواضعه ، فبل عمل صالًحا ، وال اعتماد 

 .(ٖ)صحًٌحا"
منهم أبمة ٌهدون بؤمرنا لما صبروا{ ابن وكٌع، لال: "لال أبً، سمعنا فً :}وجعلنا عن  

 .(ٗ)لال: عن الدنٌا"
لال سفٌان : "هكذا كان هإالء ، وال ٌنبؽً للرجل أن ٌكون إماما ٌُمتَدى به حتى ٌتحامى  

 .(٘)عن الدنٌا"
 .(ٙ)لال سفٌان : "ال بد للدٌن من العلم ، كما ال بد للجسد من الخبز" 
سبل سفٌان عن  -أو : عمً على أبً  -عمً ولال ابن بنت الشافعً : لرأ أبً على  

لول علً، رضً هللا عنه : "الصبر من اإلٌمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ألم تسمع لوله : 
ا َصبَُروا{ ، لال : لما أخذوا برأس األمر صاروا رإوًسا" ةً ٌَْهُدوَن بِؤَْمِرنَا لَمه  .(2)}َوَجعَْلنَا ِمْنُهْم أَبِمه

 .(2)رإوًسا"
 .(1)"بالصبر والٌمٌن تنال اإلمامة فً الدٌن"لال بعض العلماء : 

بكسر البلم وتخفٌؾ المٌم بمعنى: لصبرهم عن الدنٌا وشهواتها، « لما» ولرئ: 
  .(5)واجتهادهم فً طاعتنا، والعمل بؤمرنا

 .(ٓٔ)«بما صبروا»وفً لراءة ابن مسعود: 
وكانوا ٌصدلون بآٌاتنا أشد  "[، أي:ٕٗلوله تعالى:}َوَكانُوا بِآٌَاتِنَا ٌُولِنُوَن{ ]السجدة :  

 .(ٔٔ)"التصدٌك وأبلؽه
 .(ٕٔ)وإٌمانهم باآلٌات" لال الزمخشري:" 
ٌمول: وكانوا أهل ٌمٌن بما دلهم علٌه حججنا، وأهل تصدٌك بما تبٌن لهم لال الطبري: " 

 .(ٖٔ)من الحك، وإٌمان برسلنا، وآٌات كتابنا وتنزٌلنا"
 .(ٗٔ)"-عز وجل -ٌعنً: باآلٌات التسع ٌولنون بؤنها من هللا لال مماتل:" 
وكذلن لنجعلن الكتاب المنزل إلٌن هدى ونورا، ولنجعلن من  لال الزمخشري فً اآلٌة:" 

 .(ٔ)أمتن أثمة ٌهدون مثل تلن الهداٌة لما صبروا علٌه من نصرة الدٌن وثبتوا علٌه من الٌمٌن"

                                                           

 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .2ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .2ٖٔ/ٙنمبل عن : تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٖٔ/ٙنمبل عن : تفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2ٕٖ/ٌٙر: نمبل عن : تفسٌر ابن كث (2)
 .2ٕٖ/ٙنمبل عن : تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٗٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .٘ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔٔ)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗٔ)



ٔ2ٔ 
 

 
 المرآن

ٌْنَُهْم ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن )}إِنَّ َربََّن ُهَو   [ٕ٘({ ]السجدة : ٌَْٕ٘فِصُل بَ
 التفسٌر:  
ٌمضً بٌن المإمنٌن والكافرٌن من بنً إسرابٌل وؼٌرهم ٌوم المٌامة  -أٌها الرسول-إن ربن 

أهِل الجنِة الجنةَ وأهِل  بالعدل فٌما اختلفوا فٌه من أمور الدٌن، وٌجازي كل إنسان بعمله بإدخال
 الناِر الناَر.

ٌمول: " إن ربن ٌا دمحم هو ٌبٌن جمٌع خلمه ٌوم المٌامة فٌما كانوا فٌه فً لال الطبري:  
الدنٌا ٌختلفون من أمور الدٌن والبعث والثواب والعماب، وؼٌر ذلن من أسباب دٌنهم، فٌفرق 

 .(ٕ)الباطل النار" بٌنهم بمضاء فاصل بإٌجابه ألهل الحك الجنة، وألهل
ٌفصل بٌن المإمنٌن والمشركٌن فٌما اختلفوا فٌه من اإلٌمان والكفر، فٌدخل  لال ٌحٌى:" 

 .(ٖ)المإمنٌن الجنة وٌدخل المشركٌن النار"
ٌمضً }بٌنهم ٌوم المٌامة{ بٌن األنبٌاء وأممهم أو بٌن المإمنٌن والمشركٌن  لال النسفً:" 

 .(ٗ)}فٌما كانوا فٌه ٌختلفون{ فٌظهر المحك من المبطل"
ٌمضً وٌحكم بٌن المإمنٌن والكفار، فٌجازي كبل بما ٌستحك. ولٌل:  لال المرطبً:" 

 .(٘)ٌمضً بٌن األنبٌاء وبٌن لومهم، حكاه النماش"
}فٌَِما َكانُوا فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن{، أي : من االعتمادات واألعمال" كثٌر:"لال ابن  

(ٙ). 
 

 المرآن
 أَفاََل }أََولَْم ٌَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن اْلمُُروِن ٌَْمُشوَن فًِ َمَساِكنِِهْم إِنَّ فًِ ذَِلَن آَلٌَاتٍ 

 [ٕٙ({ ]السجدة : ٌَْٕٙسَمعُوَن )
 التفسٌر:  

أو لم ٌتبٌن لهإالء المكذبٌن للرسول: كم أهلكنا من لبلهم من األمم السابمة ٌمشون فً مساكنهم، 
فٌشاهدونها ِعٌانًا كموم هود وصالح ولوط؟ إن فً ذلن آلٌات وعظات ٌُستَدلُّ بها على صدق 

بالرسل مواعظ  الرسل التً جاءتهم، وبطبلن ما هم علٌه من الشرن، أفبل ٌسمع هإالء المكذبون
 هللا وحججه، فٌنتفعون بها؟

لوله تعالى:}أََولَْم ٌَْهِد لَُهْم َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن لَْبِلِهْم ِمَن اْلمُُروِن ٌَْمُشوَن فًِ َمَساِكنِِهْم{ ]السجدة :  
[، أي:" أو لم ٌتبٌن لهإالء المكذبٌن للرسول: كم أهلكنا من لبلهم من األمم السابمة ٌمشون ٕٙ

 .(2)ساكنهم، فٌشاهدونها ِعٌانًا كموم هود وصالح ولوط؟"فً م
أولم ٌبٌن لهن كثرة إهبلكنا المرون الماضٌة من لبلهم ٌمشون فً  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)ببلدهم وأرضهم، كعاد وثمود.. فٌتعظوا وٌنزجروا"
ٌعنً: ما لص مما أهلن به األمم السالفة حٌن كذبوا رسلهم، }ٌمشون فً  لال ٌحٌى:" 

[ نهارا 2ٖٔمساكنهم{، ٌعنً: ٌمرون فٌها كموله: }وإنكم لتمرون علٌهم مصبحٌن{ ]الصافات: 

                                                                                                                                                                      

 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .ٔٔ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٗ)
 .5ٓٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .2ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٙٔ-5٘ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
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ولٌبل، ٌعنً: فً مساكنهم التً كانوا فٌها، منها ما ٌرى ومنها ما ال ٌرى، كموله: }منها لابم{ 
 .(ٔ)[ ال تراه"ٓٓٔحصٌد{ ]هود: [ تراه }وٓٓٔ]هود: 

ٌحتمل الضمٌر فً: }ٌمشون{ أن ٌعود على الماشٌن فً مساكن  لال المرطبً:" 
المهلكٌن، أي: وهإالء ٌمشون وال ٌعتبرون. وٌحتمل أن ٌعود على المهلكٌن فٌكون حاال، 

 .(ٕ)والمعنى: أهلكناهم ماشٌن فً مساكنهم"
 .(ٖ)ولم ٌبٌن لهم"عن ابن عباس: }أولم ٌهد لهم{، ٌمول: أ 
عن لتادة: "}أولم ٌهد لهم كم أهلكنا من لبلهم من المرون{: عاد وثمود، وأنهم إلٌهم ال  

 .(ٗ)ٌرجعون"
 .(٘)بالتشدٌد«: ٌمشون»ولرئ:  
[، أي:" إن فً ذلن آلٌات وعظات ٌُستَدلُّ ٕٙلوله تعالى:}إِنه فًِ َذِلَن آَلٌَاٍت{ ]السجدة :  

 .(ٙ)جاءتهم، وبطبلن ما هم علٌه من الشرن" بها على صدق الرسل التً
إن فً خبلء مساكن المرون الذٌن أهلكناهم من لبل هإالء المكذبٌن  لال الطبري: ٌمول:" 

بآٌات هللا من لرٌش من أهلها الذٌن كانوا سكانها وعمارها بإهبلكنا إٌاهم لما كذبوا رسلنا، 
وجحدوا بآٌاتنا، وعبدوا من دون هللا آلهة ؼٌره التً ٌمرون بها فٌعاٌنونها، آلٌات لهم وعظات 

 .(2)ا أولً حجا وعمول"ٌتعظون بها، لو كانو
[، أي:" أفبل ٌسمع هإالء المكذبون بالرسل ٕٙلوله تعالى:}أَفبََل ٌَْسَمعُوَن{ ]السجدة :  

 .(1)مواعظ هللا وحججه، فٌنتفعون بها؟"
ٌمول هللا: }أفبل ٌسمعون{ عظات هللا وتذكٌره إٌاهم آٌاته، وتعرٌفهم لال الطبري: " 

 .(5)مواضع حججه؟"
 .(ٓٔ)أي: سماع لبول" لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)آٌات هللا وعظاته فٌتعظون" لال المرطبً:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: المشركٌن" لال ٌحٌى:" 

 [:ٕٙ-ٖٕفوابد اآلٌات: ]
 تمرٌر النبوة الدمحمٌة وتؤكٌد لصة اإلسراء والمعراج. -ٔ
 الكتاب والسنة كبلهما هاد للعباد إن طلبوا الهداٌة فٌهما. -ٕ
 اإلمامة فً الدٌن. وهو الصبر وصحة الٌمٌن.بٌان ما تنال به  -ٖ
 كل خبلؾ كان فً هذه الحٌاة سٌنتهً بحكم هللا تعالى فٌه ٌوم المٌامة. -ٗ
 فً إهبلن هللا تعالى للمرون السابمة أكبر واعظ لمن له للب وسمع وبصٌرة. -٘
 

 المرآن
اْلُجُرِز فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَؤُْكُل ِمْنهُ أَْنعَاُمُهْم َوأَْنفُُسُهْم أَفاََل }أََولَْم ٌََرْوا أَنَّا نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اأْلَْرِض 

 [1ٕ({ ]السجدة : 1ٌُْٕبِصُروَن )

                                                           

 .5٘ٙ-5ٗٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔ)
 .ٓٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٕ)
 .5٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٙٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (٘)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .ٓٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔٔ)
 .5٘ٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
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 التفسٌر:  
أو لم ٌر المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى األرض الٌابسة الؽلٌظة التً ال نبات 

تؤكل منه أنعامهم، وتتؽذى به أبدانهم فٌعٌشون به؟ أفبل فٌها، فنخرج به زرًعا مختلفًا ألوانه 
ٌرون هذه النعم بؤعٌنهم، فٌعلموا أن هللا الذي فعل ذلن لادر على إحٌاء األموات ونَْشرهم من 

 لبورهم؟
[، أي:" أو لم 2ٕلوله تعالى:}أََولَْم ٌََرْوا أَنها نَُسوُق اْلَماَء إِلَى اأْلَْرِض اْلُجُرِز{ ]السجدة :  

ٌر المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى األرض الٌابسة الؽلٌظة التً ال نبات 
 .(ٔ)فٌها"

أولم ٌر هإالء المكذبون بالبعث بعد الموت، والنشر بعد الفناء، أنا  لال الطبري: ٌمول:" 
بمدرتنا نسوق الماء إلى األرض الٌابسة الؽلٌظة التً ال نبات فٌها، وأصله من لولهم: نالة جرز: 
إذا كانت تؤكل كل شًء، وكذلن األرض الجروز: التً ال ٌبمى على ظهرها شًء إال أفسدته، 

 :(ٕ)از كل ما وجدته، ومنه لولهم لؤلنسان األكول: جروز، كما لال الراجزنظٌر أكل النالة الجر
 َخبٌّ جروٌز وإذا.... 

 .(ٖ): سٌؾ جراز"-إذا كان ال ٌبمً شٌبا إال لطعه-ومنه لٌل للسٌؾ 
ٌبٌن تعالى لطفه بخلمه ، وإحسانه إلٌهم فً إرساله الماء إما من السماء  لال ابن كثٌر:" 

أو من السٌح ، وهو : ما تحمله األنهار وٌنحدر من الجبال إلى األراضً المحتاجة إلٌه فً 
أولاته ؛ ولهذا لال : } إِلَى األْرِض اْلُجُرِز { ، وهً األرض التً ال نبات فٌها ، كما لال تعالى : 

ٌَْها َصِعًٌدا ُجُرًزا { ]الكهؾ : } َوإِنه  [ ، أي : ٌَبًَسا ال تنبت شٌبًا ولٌس المراد 1ا لََجاِعلُوَن َما َعلَ
من لوله : } إِلَى األْرِض اْلُجُرِز { أرض مصر فمط ، بل هً بعض الممصود ، وإن مثل بها 

اآلٌة ، فإنها فً كثٌر من المفسرٌن فلٌست هً الممصودة وحدها ، ولكنها مرادة لطعًا من هذه 
نفسها أرض رخوة ؼلٌظة تحتاج من الماء ما لو نزل علٌها مطًرا لتهدمت أبنٌتها ، فٌسوق هللا 
إلٌها النٌل بما ٌتحمله من الزٌادة الحاصلة من أمطار ببلد الحبشة ، وفٌه طٌن أحمر ، فٌؽشى 

ا لٌنبَُت أرض مصر ، وهً أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلن الماء ، وذلن الطٌن أٌضً 
الزرع فٌه ، فٌستؽلون كل سنة على ماء جدٌد ممطور فً ؼٌر ببلدهم ، وطٌن جدٌد من ؼٌر 

 .(ٗ)أرضهم ، فسبحان الحكٌم الكرٌم المنان المحمود ابتداء"
 .(٘)ٌعنً: الملساء لٌس فٌها نبت" لال مماتل:} اأْلَْرِض اْلُجُرِز{" 
مال للنالة: إنها لجراز إذا كانت تؤكل كل الجرز: التً ال نبات فٌها: وٌ لال الفراء:" 

 .(ٙ)شًء، ولئلنسان: إنه لجروز إذا كان أكوال، وسٌؾ جراز إذا كان ال ٌبمً شٌبا إال لطعه"
 .(2)}اأْلَْرِض اْلُجُرِز{، أي: الؽلٌظة الٌابسة التً لم ٌصبها مطر" لال أبو عبٌدة:" 
وٌمال: سنون «. أجراز»الؽلٌظة الٌابسة التً ال نبت فٌها. وجمعها:  لال ابن لتٌبة: أي:" 

 .(1)"أجراز؛ إذا كانت سنً جدب
: األرض التً ال تنبت. وكان أصلها أنها تؤكل -عند أهل اللؽة-« الجرز» لال الزجاج:" 

 .(ٔ)نباتها، ٌمال امرأة جزوز إذا كانت أكوال، وٌمال: سٌؾ جراز إذا كان مستؤصل"
                                                           

 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 ، وتمامه:«حطب»هذا جزء من بٌت من مشطور الرجز للشماخ، كما فً اللسان:  (ٕ)

 َخبٌّ َجُروٌز، َوإِذَا جاَع بََكى، ... اَل َحَطَب المَْوَم، َواَل الموَم َسمَى
 البٌت للشماخ، وصدره:

 .الخب: اللبٌم، والجروز: األكول
 .5ٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٖ-2ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٖٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٖٖٔ/ٕمجاز المرآن:  (2)
 .2ٖٗؼرٌب المرآن:  (1)
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الزمخشري:" الجرز: األرض التً جرز نباتها أى لطع، إما لعدم الماء، وإما ألنه لال  
 .(ٕ)رعى وأزٌل، وال ٌمال للتً ال تنبت كالسباخ: جرز. وٌدل علٌه لوله: }فنخرج به زرعا{"

 .(ٖ)عن الضحان: "}إلى األرض الجرز{: لٌس فٌها نبت" 
 .(ٗ)مٌتة"عن السدى: "}إلى األرض الجرز{، لال: إلى األرض ال 
 .(٘)ولال عكرمة:"السمطاء" 
 .(ٙ)المؽبرة" ولال لتادة:" 
 .(2)هً التً ال تنبت هن أبٌن ونحوها من األرض" لال مجاهد:" 
لال ابن عباس:" الجرز: التً ال تمطر إال مطرا ال ٌؽنً عنها شٌبا، إال ما ٌؤتٌها من  
 .(1)السٌول"
 .(5)عن ابن عباس: "}األرض الجرز{، أرض بالٌمن" 
 .(ٓٔ)ولال الحسن:" لرى فٌما بٌن الٌمن والشام" 

لال ابن زٌد:" األرض الجرز: التً لٌس فٌها شًء، لٌس فٌها نبات، وفً لوله: }صعٌدا 
 .(ٔٔ)جرزا{، لال: لٌس علٌها شًء، ولٌس فٌها نبات وال شًء"

 .(ٕٔ)لال السمعانً:" ٌمال: األرض الجرز هو الذي أكل زرعها ولم ٌبك فٌها شًء"
[، أي:" فنخرج 2ٕلوله تعالى:}فَنُْخِرُج بِِه َزْرًعا تَؤُْكُل ِمْنهُ أَْنعَاُمُهْم َوأَْنفُُسُهْم{ ]السجدة :  

 .(ٖٔ)به زرًعا مختلفًا ألوانه تؤكل منه أنعامهم، وتتؽذى به أبدانهم فٌعٌشون به؟"
فنخرج بذلن الماء الذي نسوله إلٌها على ٌبسها وؼلظها وطول  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٗٔ)عهدها بالماء زرعا خضرا، تؤكل منه مواشٌهم، وتؽذى به أبدانهم وأجسامهم فٌعٌشون به"
لال السمعانً:" }فنخرج به زرعا تؤكل منه أنعامهم{ ٌعنً: من العشب والتبن، 

 .(٘ٔ)}وأنفسهم{ من الحنطة والشعٌر وسابر األلوات"
 .(ٙٔ)، بالٌاء«ٌؤكل»ولرئ: 

أفبل ٌبصرون ذلن فٌستدلون به على  [، أي:"2ٕلوله تعالى:}أَفبََل ٌُْبِصُروَن{ ]السجدة :  
كمال لدرته تعالى وفضله، وٌعلمون أن الذي أحٌا األرض المٌتة لادر على إِعادتهم بعد 

 .(2ٔ)وفاتهم؟"
ا برإٌتهموه أن المدرة التً بها أفبل ٌرون ذلن بؤعٌنهم، فٌعلمولال الطبري: ٌمول: " 

فعلت ذلن ال ٌتعذر علً أن أحًٌ بها األموات، وأنشرهم من لبورهم، وأعٌدهم بهٌباتهم التً 
 .(1ٔ)كانوا بها لبل وفاتهم"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٔٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .ٙٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .52ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .52ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .52ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .52ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .51ٔ-52ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘ٔ)
 .2ٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٙٔ)
 .٘ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (2ٔ)
 .51ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1ٔ)



ٔ2٘ 
 

 .(ٔ)"-عز وجل -}أفبل ٌبصرون{ هذه األعاجٌب فٌوحدون ربهم لال مماتل:" 
روي عن لٌس بن حجاج ، عمن حدثه لال : "لما فُتَِحت مصر ، أتى أهلها عمرو بن  
حٌن دخل بإونة من أشهر العجم ، فمالوا : أٌها األمٌر ، إن لنٌلنا ُسنهة  -وكان أمًٌرا بها -العاص 

ا ال ٌجري إال بها. لال : وما ذان ؟ لالوا : إذا كانت ثنتا عشرة لٌلة خلت من هذا الشهر َعَمدن
إلى جارٌة بِْكر بٌن أبوٌها ، فؤرضٌنا أبوٌها ، وجعلنا علٌها من الحلً والثٌاب أفضل ما ٌكون ، 
ثم ألمٌناها فً هذا النٌل. فمال لهم عمرو : إن هذا ال ٌكون فً اإلسبلم ، إن اإلسبلم ٌهدم ما كان 

عمر بن الخطاب لبله. فؤلاموا بإونة والنٌل ال ٌجري ، حتى هموا بالجبلء ، فكتب عمرو إلى 
بذلن ، فكتب إلٌه : إنن لد أصبت بالذي فعلت ، ولد بعثت إلٌن ببطالة داخل كتابً هذا ، فؤلمها 
فً النٌل. فلما لدم كتابه أخذ عمرو البطالة ففتحها فإذا فٌها : من عبد هللا عمر أمٌر المإمنٌن 

تجر ، وإن كان هللا الواحد  إلى نٌل أهل مصر ، أما بعد... فإنن إن كنت إنما تجري من لبلن فبل
المهار هو الذي ٌجرٌن فنسؤل هللا أن ٌجرٌن. لال : فؤلمى البطالة فً النٌل ، وأصبحوا ٌوم 
السبت ولد أجرى هللا النٌل ستة عشر ذراًعا فً لٌلة واحدة ، ولطع هللا تلن السُّنهة عن أهل مصر 

 .(ٕ)إلى الٌوم"
 

 المرآن
 [1ٕ({ ]السجدة : 1ٕاْلفَتُْح إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن )}َوٌَمُولُوَن َمتَى َهذَا 

 التفسٌر:  
ٌستعجل هإالء المشركون باهلل العذاب، فٌمولون: متى هذا الحكم الذي ٌمضً بٌننا وبٌنكم 

 بتعذٌبنا على زعمكم إن كنتم صادلٌن فً دعواكم؟
 [: ٖٓ-1ٕسبب نزول اآلٌات:] 

ن لنا ٌوما نتنعم فٌه ونسترٌح فمال كفار مكة: وذلن أن المإمنٌن لالوا إ لال مماتل:"
لٌس بكابن فإن »وحده، تكذٌبا بالبعث بؤنه  -ملسو هيلع هللا ىلص -{؟ ٌعنون النبًَمتَى َهَذا اْلفَتُْح إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ }

نً: المضاء، }لُْل{ ٌادمحم، }ٌَْوَم اْلفَتْحِ{، ٌع -تبارن وتعالى -كان البعث حما صدلنا ٌومبذ فؤنزل هللا
إن كان البعث الذي تمول حما صدلنا : »-ملسو هيلع هللا ىلص -بالبعث، لمولهم للنبً {}اَل ٌَْنفَُع الهِذٌَن َكفَُروا إٌَِمانُُهمْ 

إن كان ذلن »{ بالبعث، لمولهم: ٌَْوَم اْلفَتْحِ اَل ٌَْنفَُع الهِذٌَن َكفَُروا} -عز وجل -، فذلن لوله «ٌومبذ
، }َوال ُهْم ٌُْنَظُرون{، ٌمول: ال ٌناظر بهم العذاب حتى ٌمولوا، فلما نزلت هذه «ناالٌوم حما صدل

 -ٌعزي نبٌه -تبارن وتعالى -أن ٌرسل إلٌهم فٌجزٌهم وٌنبإهم فؤنزل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -اآلٌة أراد النبً
ذاب، ٌعنً: المتل ببدر } إِنهُهْم ُمْنتَِظُرون{ العذاب، إلى مدة:} فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َواْنتَِظْر{ بهم الع -ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٖ)ٌعنً: المتل ببدر"
وروي عن لتادة، لال:" لال الصحابة: إن لنا ٌوم ٌوشن أن نسترٌح فٌه ونتنعم فٌه. فمال 

 . (ٗ)فنزلت"«. متى هذا الفتح إن كنتم صادلٌن»المشركون: 
[، أي:" ٌستعجل هإالء المشركون 1ٕاْلفَتُْح{ ]السجدة : }َوٌَمُولُوَن َمتَى َهَذا لوله تعالى:

 .(٘)باهلل العذاب، فٌمولون: متى هذا الحكم الذي ٌمضً بٌننا وبٌنكم بتعذٌبنا على زعمكم"
 .(ٙ)معناه: وٌمولون: متى ٌجًء هذا الحكم بٌننا وبٌنكم، ٌعنون العذاب"لال الطبري: " 
ٌمول تعالى مخبًرا عن استعجال الكفار ولوَع بؤس هللا بهم ، وحلول  لال ابن كثٌر:" 

ؼضبه ونممته علٌهم ، استبعاًدا وتكذٌبًا وعنادا : } َوٌَمُولُوَن َمتَى َهَذا اْلفَتُْح { ؟ أي : متى تنصر 

                                                           

 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
( "لسم كرامات األولٌاء" حدثنا دمحم بن أبً بكر ، ٙٙكتاب السنة برلم )رواه الحافظ أبو الماسم البللكابً فً (ٕ)

 .، حدثنا دمحم بن مخلد ، حدثنا دمحم بن إسحاق ، حدثنا عبد هللا بن صالح ، عن ابن لهٌعة به ، وهو مرسل
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٙٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٔٗسر: التفسٌر المٌ (٘)
 .51ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
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نران أنت  علٌنا ٌا دمحم ؟ كما تزعم أن لن ولتًا تَُدال علٌنا ، وٌُْنتَمم لن منا ، فمتى ٌكون هذا ؟ ما
 .(ٔ)وأصحابن إال مختفٌن خابفٌن ذلٌلٌن!"

الفتح: النصر، أو الفصل بالحكومة، من لوله ربنا افتح بٌننا وكان  لال الزمخشري:" 
المسلمون ٌمولون إن هللا سٌفتح لنا على المشركٌن. وٌفتح بٌننا وبٌنهم، فإذا سمع المشركون لالوا 

.. وٌوم الفتح ٌوم المٌامة وهو ٌوم الفصل بٌن ، أى: فً أّي ولت ٌكون«متى هذا الفتح:»
المإمنٌن وأعدابهم، وٌوم نصرهم علٌهم. ولٌل: هو ٌوم بدر.. وكان ؼرضهم فً السإال عن 
ولت الفتح، استعجاال منهم عن وجه التكذٌب واالستهزاء، فؤجٌبوا على حسب ما عرؾ من 

فكؤنى بكم ولد حصلتم فً ذلن ؼرضهم فً سإالهم فمٌل لهم: ال تستعجلوا به وال تستهزإا، 
 .(ٕ)الٌوم، وآمنتم فلم ٌنفعكم اإلٌمان، واستنظرتم فً إدران العذاب فلم تنظروا"

 .(ٖ)هذا الحكم والثواب والعماب" ، معناه:"}متى هذا الفتح{ لال أبو عبٌدة: 
 .(ٗ)"}متى هذا الفتح{؟ ٌعنً: فتح مكة لال ابن لتٌبة:" 
لال أصحاب نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إن لنا ٌوما أوشن أن نسترٌح فٌه وننعم فٌه. فمال  لال لتادة:" 

 .(٘)المشركون: }متى هذا الفتح إن كنتم صادلٌن{"
جاء فً التفسٌر أن أصحاب النبً علٌه السبلم لالوا: ٌوشن أن ٌكون لنا  لال الزجاج:" 

ٌوم نسترٌح فٌه، فمال المشركون: متى هذا الفتح إن كنتم صادلٌن، فؤعلم هللا عز وجل أن الراحة 
فً الجنة فً اآلخرة. وجاء أٌضا فً الفتح متى هذا الحكم إن كنتم صادلٌن، ومتى هذا 

 .(ٙ)الفصل"
 .(2)[، أي:" إن كنتم صادلٌن فً دعواكم"1ٕ}إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌَِن{ ]السجدة : لوله تعالى:

 .(1)فً أن الفتح كابن" لال الزمخشري:أي:" 
ٌعنى: إن كنتم صادلٌن فً الذي تمولون، من أنا معالبون على تكذٌبنا  لال الطبري: " 

 .(5)دمحما ملسو هيلع هللا ىلص، وعبادتنا اآللهة واألوثان"
 

 المرآن
 [1ٕ({ ]السجدة : 1ٕ}لُْل ٌَْوَم اْلفَتْحِ اَل ٌَْنفَُع الَِّذٌَن َكفَُروا إٌَِمانُُهْم َواَل ُهْم ٌُْنَظُروَن )

 التفسٌر:  
: ٌوم المضاء الذي ٌمع فٌه عمابكم، وتعاٌنون فٌه الموت ال ٌنفع الكفار -أٌها الرسول-لل لهم 

 .إٌمانهم، وال هم ٌإخرون للتوبة والمراجعة
-[، أي:" لل لهم 5ٕلوله تعالى:}لُْل ٌَْوَم اْلفَتْحِ اَل ٌَْنفَُع الهِذٌَن َكفَُروا إٌَِمانُُهْم{ ]السجدة :  

 .(ٓٔ): ٌوم المضاء الذي ٌمع فٌه عمابكم، وتعاٌنون فٌه الموت ال ٌنفع الكفار إٌمانهم"-أٌها الرسول
ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل ٌا دمحم لهم ٌوم الحكم، ومجًء العذاب: ال ٌنفع من  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)كفر باهلل وبآٌاته إٌمانهم الذي ٌحدثونه فً ذلن الولت"
أي : إذا َحله بكم بؤس هللا وَسَخطه وؼضبه فً الدنٌا وفً األخرى ، } ال  لال ابن كثٌر:" 

وا إٌَِمانُُهْم ..{"ٌَْنفَُع الهِذٌَن َكفَرُ 
(ٔ). 

                                                           

 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .2ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .2ٖٗؼرٌب المرآن:  (ٗ)
 .51ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .2ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .51ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .55ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)ٌوم الفتح إذا جاء العذاب" لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)عن مجاهد: "}ٌوم الفتح{: ٌوم المٌامة" 
 .(ٗ)ٌوم المضاء" ولال لتادة:" 
}لل ٌوم الفتح{، ٌعنً: فتح مكة، }ال ٌنفع الذٌن كفروا إٌمانهم{، فذكر ذلن  لال الفراء:" 

لمن لتله خالد بن الولٌد من بنً كنانة ٌومبذ، لالوا: لد أسلمنا، فمال خالد: إن كنتم أسلمتم فضعوا 
فٌهم ألنهم كانوا لتلوا عوفا أبا عبد الرحمن بن عوؾ وجدا  (٘)السبلح ففعلوا، فلما وضعوه أثخن

 .(ٙ)خالد لبل ذلن: المؽٌرة"ل
 .(2)"من لتل. وهللا أعلم -ٌوم فتح مكة-ٌمال: أراد لتل خالد بن الولٌد  لال ابن لتٌبة:" 
فإن للت: فمن فسره بٌوم الفتح أو بٌوم بدر كٌؾ ٌستمٌم على تفسٌره  لال الزمخشري:" 

للت: المراد أن الممتولٌن أن ال ٌنفعهم اإلٌمان، ولد نفع الطلماء ٌوم فتح مكة وناسا ٌوم بدر. 
منهم ال ٌنفعهم إٌمانهم فً حال المتل، كما لم ٌنفع فرعون إٌمانه عند إدران الؽرق وانتظر 

 .(1)النصرة علٌهم وهبلكهم"
َمْن زعم أن المراد من هذا الفتح فتُح مكة فمد أبعد النهْجعة ، وأخطؤ  لال ابن كثٌر:" 

فؤفحش ، فإن ٌوم الفتح لد لَبِل رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إسبلم الطلماء ، ولد كانوا لرٌبًا من ألفٌن ، ولو كان 
ُع الهِذٌَن َكفَُروا إٌَِمانُُهْم َوال هُْم المراد فتح مكة لما لبل إسبلمهم ؛ لموله : } لُْل ٌَْوَم اْلفَتْحِ ال ٌَْنفَ 

ٌْنَُهْم  ٌْنًِ َوبَ ٌُْنَظُروَن { ، وإنما المراد الفتح الذي هو المضاء والفصل ، كموله تعالى : } فَاْفتَْح بَ
ًَ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن { ]الشعراء :  نًِ َوَمْن َمِع ٌْنَن1َٔٔفَتًْحا َونَّجِ ا َربُّنَا ثُمه [ ، وكموله : } لُْل ٌَْجَمُع بَ

ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َوُهَو اْلفَتهاُح اْلعَِلٌُم { ]سبؤ :  [ ، ولال تعالى : } َواْستَْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبهاٍر ٌَْٕٙفتَُح بَ
[ ، 15: [ ، ولال : } َوَكانُوا ِمْن لَْبُل ٌَْستَْفتُِحوَن َعلَى الهِذٌَن َكفَُروا { ]البمرة َ٘ٔعنٌٍِد { ]إبراهٌم : 

 .(5)["5ٔولال : } إِْن تَْستَْفتُِحوا فَمَْد َجاَءُكُم اْلفَتُْح { ]األنفال : 
[، أي:" وال هم ٌإخرون للتوبة 5ٕلوله تعالى:}َواَل ُهْم ٌُْنَظُروَن{ ]السجدة :  

 .(ٓٔ)والمراجعة"
 .(ٔٔ)ٌمول: وال هم ٌإخرون للتوبة والمراجعة" لال الطبري:" 
ٌمهلون لٌتوبوا أو ٌعتذروا، ولد كانوا ٌمهلون فً الدنٌا لٌتوبوا أو لال السمعانً:" أي:  
 .(ٕٔ)ٌعتذروا"
أي: أنهم ما داموا فً الدنٌا فالتوبة معروضة لهم وال توبة فً  لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)اآلخرة"

 
 المرآن

 [ٖٓ({ ]السجدة : ٖٓ}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم َواْنتَِظْر إِنَُّهْم ُمْنتَِظُروَن )
 التفسٌر:  

                                                                                                                                                                      

 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .55ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .55ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔٔٔ/5(:ص21ٙ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٌمال: أثخن فى العدو: بالػ فى إضعافه ونهكه(٘)
 .ٖٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٙ)
 .2ٖٗؼرٌب المرآن:  (2)
 .2ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .55ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘تفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
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عن هإالء المشركٌن، وال تبال بتكذٌبهم، وانتظر ما هللا صانع بهم، إنهم  -أٌها الرسول-فؤعرض 
منتظرون ومتربصون بكم دوابر السوء، فسٌخزٌهم هللا وٌذلهم، وٌنصرن علٌهم. ولد فعل فله 

 الحمد والمنة.
عن هإالء  -أٌها الرسول-[، أي:" فؤعرض ٖٓلوله تعالى:}فَؤَْعِرْض َعْنُهْم{ ]السجدة :  

 .(ٔ)المشركٌن، وال تبال بتكذٌبهم"
ٌمول لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فؤعرض ٌا دمحم عن هإالء المشركٌن باهلل، المابلٌن لن:  لال الطبري:" 

متى هذا الفتح المستعجلٌن بالعذاب، وانتظر ما هللا صانع بهم، إنهم منتظرون ما تعدهم من 
 .(ٕ)ساعة"العذاب ومجًء ال

 .(ٖ)لٌل: معناه: فؤعرض عن سفههم وال تجبهم إال بما أمرت به" لال المرطبً:" 
أي : أعرض عن هإالء المشركٌن وبلػ ما أنزل إلٌن من ربن ، كموله  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْن ِمْن َربَِّن ال إِلَهَ إاِل ُهَو َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكٌَن { ]األنعام :  ًَ إِلَ  .(ٗ)["ٙٓٔ: } اتهبِْع َما أُوِح
 .(٘)أعرض عنهم باشتؽالن بنا، وإلبالن علٌنا، وانمطاعن إلٌنا" لال المشٌري:" 
 .(ٙ)"وانتظر ما ٌحل بهم من عذاب هللا [، أي:"ٖٓلوله تعالى:}َواْنتَِظْر{ ]السجدة :  
 .(2)أي: وانتظر عذابهم ووعٌدنا فٌهم" لال السمعانً:" 
 .(1)أي: انتظر ٌوم الفتح، ٌوم ٌحكم هللا لن علٌهم" لال المرطبً:" 
وانتظر فإن هللا سٌنجز لن ما وعدن ، وسٌنصرن على من خالفن ،  لال ابن كثٌر:أي: " 

 .(5)إنه ال ٌخلؾ المٌعاد"
[، أي:" إنهم منتظرون ومتربصون بكم ٖٓلوله تعالى:}إِنهُهْم ُمْنتَِظُروَن{ ]السجدة :  

 .(ٓٔ)دوابر السوء"
العذاب، ٌعنً: المتل ببدر فمتلهم هللا وضربت المبلبكة  }إِنهُهْم ُمْنتَِظُروَن{ لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)"وجوههم وأدبارهم وعجل هللا أرواحهم إلى النار ثم إن آٌة السٌؾ نسخت اإلعراض
 .(ٕٔ)أي: ٌنتظرون بكم حوادث الزمان" لال المرطبً:" 
}إنهم منتظرون{ الؽلبة علٌكم وهبلككم، كموله تعالى: }فَتََربهُصوا إِنها  لال الزمخشري:" 

 .(ٖٔ)["َٕ٘معَُكْم ُمتََربُِّصون{ ]التوبة : 
أي : أنت منتظر ، وهم منتظرون ، وٌتربصون بكم الدوابر ، } أَْم  لال ابن كثٌر: " 

ٌَْب اْلَمنُوِن { ]الطور [ ، وسترى أنت عالبة صبرن علٌهم ٖٓ:  ٌَمُولُوَن َشاِعٌر نَتََربهُص بِِه َر
وعلى أداء رسالة هللا ، فً نصرتن وتؤٌٌدن ، وسٌجدون ؼب ما ٌنتظرونه فٌن وفً أصحابن ، 

 .(ٗٔ)من وبٌل عماب هللا لهم ، وحلول عذابه بهم"
 .(٘ٔ)هواجم ممتنا وخفاٌا مكرنا" :"}إِنهُهْم ُمْنتَِظُروَن{ ولال المشٌري: 

                                                           

 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .55ٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٖ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٗٔ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (٘)
 .ٙٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٗتفسٌر السمعانً:  (2)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (1)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٕٔ)
 .2ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .1ٗٔ/ٖلطابؾ اإلشارات:  (٘ٔ)
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 .(ٔ)عنهم وانتظر إنهم منتظرون{، ٌعنً: ٌوم المٌامة"عن لتادة :"}فؤعرض  
عن لتادة:" أنها نزلت لبل أن ٌإمر بمتالهم، فنسخها المتال فً سورة براءة فً لوله:  

 .(ٕ)["٘}فالتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم{ ]التوبة: 
{ هى مكٌة وكل آٌة أمر فٌها النبً صلى هللا  لال أبو عبٌدة:"  ُْ }َواْنتَِظْر إِنهُهْم ُمْنتَِظُروَن

علٌه وسلم بالمكث واالنتظار والّصفح والعفو فهى مكٌة إلى أن أمر بالهجرة فلما لدم المدٌنة أمر 
 .(ٖ)بالبسط والحرب فكل آٌة أمر فٌها بالبسط فهى مدنٌّة ومدنٌة أٌضا أو ؼٌر ذلن ولٌست بمكٌة"

 .(ٖ)بمكٌة"
، بفتح الظاء. ومعناه: وانتظر هبلكهم فإنهم أحماء بؤن «منتظرون»ولرأ ابن السمٌمع:  

ٌنتظر هبلكهم، ٌعنى أنهم هالكون ال محالة. أو وانتظر ذلن، فإن المبلبكة فً السماء 
 .(ٗ)ٌنتظرونه

 [:ٖٓ-2ٕفوابد اآلٌات: ]
 تمرٌر عمٌدة البعث والجزاء بذكر األدلة الممررة لها. -ٔ
 استعجال الكافرٌن العذاب دال على جهلهم وطٌشهم. -ٕ
 بٌان أن التوبة ال تمبل عند معاٌنة العذاب أو مشاهدة ملن الموت ساعة االحتضار. -ٖ

 «آخر تفسٌر سورة )السجدة(، والحمد هلل وحده»
  

                                                           

 .55ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٙٙ/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٖ)
 .2ٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٗ)
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «األحزاب»تفسٌر سورة 

فً ترتٌب المصحؾ، نزلت بعد « والثبلثونالثالثة »هً السورة «: االحزاب»سورة 
. آٌاتها ثبلث وسبعون. كلماتها ألؾ ومابتان وثمانون. حروفها خمسة (ٔ)«آل عمران» سورة 

}ٌَْهِدي السهبٌِل{  على البلم منها آٌة واحدة :« ال»آالؾ وسبعمابة وست وتسعون، فواصل آٌاتها 
 . (ٕ)[ٗ]األحزاب : 

 :أسماء السورة 
  سورة األحزاب»التولٌفً: اسمها:» 

، وكتبت فً المصاحؾ وكتب التفسٌر، و سمٌت «سورة األحزاب»اشتهرت تسمٌتها باسم 
}ٌَْحَسبُوَن اأْلَْحَزاَب لَْم ٌَْذَهبُوا{  سورة األحزاب، الشتمالها على لصة حرب األحزاب فى لوله :

 . (ٖ)["ٕٓ]األحزاب : 
معجزة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. متضمنة لنصره بالرٌح لال المهاٌمنً:" وسمٌت بها، ألن لصتها  

 .(ٗ)والمبلبكة. بحٌث كفى هللا المإمنٌن المنافمٌن، وهذا من أعظم مماصد المرآن"
سمٌت سورة األحزاب الشتمال الكبلم فٌها على ولعة الخندق أو  لال وهبة الزحٌلً:"

وؼطفان، بالتواطإ مع المنافمٌن وٌهود  األحزاب الذٌن تجمعوا حول المدٌنة، من مشركً لرٌش
 .(٘)بنً لرٌظة، لحرب المسلمٌن ومحاولة استبصالهم"

 وال ٌعرؾ لهذه السورة اسم ؼٌر اسمها المشهور.
، ألنها افتضحت المنافمٌن، وأبانت شدة إٌذابهم «الفاضحة»ولال الزحٌلً:" كما سمٌت 
 . (ٙ)علٌه فً تلن المولعة"لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أزواجه وتؤلبهم 

 :مكٌة السورة ومدنٌتها 
 فً مكان نزول السورة لوالن:

 .(1)، وابن الزبٌر(2)أحدها: أنها نزلت بالمدٌنة. لاله ابن عباس
 .(5)هً مدنٌة بإجماعهم" لال ابن الجوزي:" 
سورة األحزاب مدنٌة فً لول جمٌعهم. نزلت فً المنافمٌن وإٌذابهم  لال المرطبً:" 

 .(ٓٔ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وطعنهم فٌه وفً مناكحته وؼٌرها"
ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن  الثانً: أنها مدنٌة إال لوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاه

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضله َضبَلاًل ُمبٌِنًا{ ]األحزاب :  [، ٌَُٖٙكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن ٌَْعِص َّللاه
 .(ٔٔ)مكة. وهذا لول ابن عباس أٌضا تزوٌج زٌنب بنت جحش من زٌد بن حارثة فًنزلت فً 

                                                           

 .1ٔ٘/ٖانظر: الكشاؾ: (ٔ)
 .22ٖ/ ٔالعزٌز للفٌروزآبادي: انظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب(ٕ)
 .2ٖٓ/ ٔانظر: بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕتفسٌر المهاٌمً:  (ٗ)
 .ٕٕ٘/ٕٔالتفسٌر المنٌر:  (٘)
 .ٕٕ٘/ٕٔالتفسٌر المنٌر:  (ٙ)
وابن مردوٌه والبٌهمً فً ابن الضرٌس والنحاس ، وعزاه إلى 1٘٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (2)

 .الدالبل
 .ابن مردوٌه، وعزاه إلى 1٘٘/ ٙأورده السٌوطً فً الدر المنثور:  (1)
 .ٙٗٗ/ٖزاد المسٌر:  (5)
 .ٖٔٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
عن ابن عباس: "لوله: }وما كان لمإمن وال مإمنة إذا ، أخرج بسنده 2ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)

أمرا....{ إلى آخر اآلٌة، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انطلك ٌخطب على فتاه زٌد بن حارثة، فدخل لضى هللا ورسوله 
على زٌنب بنت جحش األسدٌة فخطبها، فمالت: لست بناكحته، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فانكحٌه، فمالت: ٌا رسول هللا 

هللا هذه اآلٌة على رسوله }وما كان لمإمن وال مإمنة....{ إلى لوله أإمر فً نفسً، فبٌنما هما ٌتحدثان أنزل 
}ضبلال مبٌنا{، لالت: لد رضٌته لً ٌا رسول هللا منكحا؟ لال: "نعم" لالت: إذن ال أعصً رسول هللا، لد أنكحته 
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 السجدة»مع سورة « األحزاب»مناسبة سورة:» 
ووجه اتصالها بما لبلها تشابه مطلع هذه وخاتمة السالفة، فإن تلن ختمت بؤمر النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص باإلعراض عن الكافرٌن، وانتظار عذابهم، وهذه بدبت بؤمره علٌه الصبلة والسبلم 

 .(ٔ)طاعة الكافرٌن والمنافمٌن واتباع ما أوحى إلٌه من ربه مع التوكل علٌه بالتموى، وعدم
 أغراض السورة ومماصدها 

على مماصد مهمة، وؼاٌات جلٌلة،  -كؽٌرها من سور المرآن-اشتملت سورة األحزاب 
 :نذكر منها

بدأت السورة بتمرٌر أصل مهم فً حٌاة المإمن، وهو استشعار الملب لجبلل هللا،  -ٔ
واالستسبلم المطلك إلرادته، واتباع المنهج الذي اختاره، والتوكل علٌه وحده 

 .واالطمبنان إلى حماٌته ونصرته وتؤٌٌده

توجٌه المإمنٌن إلى عدم طاعة الكافرٌن والمنافمٌن، وتحمل ما ٌنالهم منهم من أذى،  -ٕ
 .والتوكل على هللا؛ فهو سبحانه نعم الوكٌل، وخٌر النصٌر

بلً مهماً، وهو أن اإلنسان ال ٌملن أن ٌتجه إلى أكثر من اتجاه واحد، لررت السورة أص -ٖ
وال أن ٌتبع أكثر من منهج واحد، وإال نافك، واضطربت خطاه، وأضل السبٌل. وما دام 
ال ٌملن إال للباً واحداً، فبل بد أن ٌتجه إلى إله واحد، وأن ٌتبع نهجاً واحداً، وأن ٌدع ما 

 .، وأوضاع، وعاداتعداه من مؤلوفات، وتمالٌد

كون الحك فٌما شرع سبحانه من أحكام؛ ال ما اتخذه الناس من عادات وأعراؾ؛ ألنه  -ٗ
سبحانه الخبٌر بما فٌه صبلح العباد عاجبلً وأجبلً، فهو سبحانه الذي ٌمول الحك وٌهدي 

 . السبٌل

التً تضمنت السورة إبطال عادة الظهار، وإبطال عادة التبنً، وإبطال آثار المإاخاة  -٘
 .تمت فً أول الهجرة، وردت األمر إلى المرابة الطبٌعٌة فً اإلرث والدٌن وما إلٌها

لررت السورة أن والٌة النبً ملسو هيلع هللا ىلص للمإمنٌن ألوى والٌة، وألزواجه حرمة األمهات لهم،  -ٙ
 .وتلن الوالٌة من َجْعل هللا، فهً ألوى وأشد من والٌة األرحام

التمسن بما شرع هللا لهم؛ ألنه أخذ العهد بذلن على جمٌع تحرٌض المإمنٌن على  -1
 . النبٌٌن

من أهم المماصد التً تضمنتها السورة التمٌٌز بٌن المإمنٌن والمنافمٌن. ولد اعتبر  -1
 .المهاٌمً هذا الممصد من أعظم مماصد المرآن

 . الرد على المنافمٌن ألواالً شنٌعة، لصدوا بها أذى النبً ملسو هيلع هللا ىلص -1

بٌان ما أظهره هللا من عناٌته بنصر المإمنٌن على أحزاب أعدابهم من الكفرة والمنافمٌن  -ٓٔ
 .فً ولعة األحزاب ودفع كٌد المنافمٌن

الثناء على صدق المإمنٌن وثباتهم فً الدفاع عن الدٌن، ونعمة هللا علٌهم بؤن أعطاهم  -ٔٔ
 .زاب والمهاجمٌنببلد أهل الكتاب الذٌن ظاهروا األحزاب، ورد عنهم كٌد األح

تخٌٌر أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص بٌن طلب الدنٌا، أو طلب اآلخرة، وفً ذلن توجٌه للمإمنٌن إلى  -ٕٔ
 . إٌثار هللا ورسوله والدار اآلخرة على الحٌاة الدنٌا وزٌنتها وزخرفها

، وفضابل أهل الخٌر من ألمحت السورة إلى فضل أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفضل آل النبً ملسو هيلع هللا ىلص -ٖٔ
 .المسلمٌن والمسلمات

                                                                                                                                                                      

 .نفسً"
 .ٖٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر المراؼً: (ٔ)
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بٌنت السورة أن أمر المإمنٌن والمإمنات مرده إلى هللا، فلٌس لهم منه شًء، ولٌس لهم  -ٗٔ
فً أنفسهم خٌرة، إنما هً إرادة هللا ولدره، الذي ٌسٌر كل شًء، وٌستسلم له المإمن 

 .االستسبلم الكامل الصرٌح

 .(ام المتعلمة بالعبللات الزوجٌة )الطبلق لبل المساستعرضت السورة لبعض األحك -٘ٔ

 .تنظٌم عبللة المسلمٌن ببٌوت النبً وزوجاته، فً حٌاته وبعد وفاته -ٙٔ

 .تمرٌر فرضٌة الحجاب والجلباب على المرأة المسلمة -1ٔ

 .تهدٌد المنافمٌن جراء بثهم الدعاٌات المؽرضة، واألخبار الكاذبة -1ٔ

 والتؤسً به. وتحرٌض المإمنٌن على ذكر هللا، وتنزٌهه؛ شكراً األمر بااللتداء بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص -1ٔ
 .له على هدٌه

 .تعظٌم لدر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند هللا وفً المؤل األعلى، واألمر بالصبلة علٌه والسبلم -ٕٓ

وعٌد المنافمٌن الذٌن ٌؤتون بما ٌإذي هللا ورسوله والمإمنٌن. وتحذٌر المإمنٌن من  -ٕٔ
 .فً ذلن؛ كٌبل ٌمعوا فٌما ولع فٌه الذٌن آذوا موسى علٌه السبلمالتورط 

أوضحت السورة أن علم الساعة شؤن من شإونه سبحانه، ال علم ألحد بها، والتلوٌح  -ٕٕ
 ً  .بؤنها لد تكون لرٌبا

بٌان المسإولٌة الملماة على عاتك اإلنسان عموماً، وعلى عاتك المسلم بصفة خاصة،  -ٖٕ
ء هذه األمانة الكبرى. أمانة العمٌدة واالستمامة علٌها. وهً التً تنهض وحدها بعب

والدعوة والصبر على تكالٌفها، والشرٌعة والمٌام على تنفٌذها فً أنفسهم وفً األرض 
 .(ٔ)من حولهم

 :فضائل السورة 
  ومما وردت فً فضابل هذه السورة:

األحزاب وعلمها من لرأ سورة »عن أبً بن كعب، لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه:  -
 .(ٕ)«أهله وما ملكت ٌمٌنه أعطً األمان من عذاب المبر

 
 
 تنبٌه:

لال لً أُبً بن كعب : َكؤٌن تمرأ سورة األحزاب ؟ أو ِزّرِ بن ُحبٌش، لال:  عن أحمد روى اإلمام
رة" ، َكؤٌن تعدها ؟ لال : للت : ثبلثا وسبعٌن آٌة : فمال : لَط! لمد رأٌتها وإنها لتعادل "سورة البم
 . (ٖ)ولمد لرأنا فٌها : الشٌخ والشٌخة إذا زنٌا فارجموهما البتة ، نكاال من هللا ، وهللا علٌم حكٌم"

له أوهام بسبب  -وإن كان صدولا-لال محممو المسند: " إسناده ضعٌؾ، عاصم بن بهدلة 
الشٌخٌن ؼٌر سوء حفظه، فبل ٌحتمل تفرده بمثل هذا المتن. وبالً رجال اإلسناد ثمات رجال 

 . (ٗ)خلؾ بن هشام، فمن رجال مسلم"

                                                           

 مولع: ]إسبلم وٌب[. (ٔ)
مّر أنه حدٌث . ولد 2٘ٗ/ٖ، والواحدي فً التفسٌر الوسٌط: ٘/1والبٌان:أخرجه الثعلبً فً الكشؾ  (ٕ)

 ؼٌر ثابت. موضوع
 . ٖٗٔ/ٖ٘(:ص2ٕٕٓٔالمسند )(ٖ)

وهو ابن أبً  -([ من وجه آخر ، عن عاصم 2ٔ٘ٓورواه النسابً]فً السنن الكبرى برلم ) لال ابن كثٌر:"
به. وهذا إسناد حسن ، وهو ٌمتضً أنه كان فٌها لرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أٌضا ،  -النجود ، وهو ابن بَْهَدلَة 

 .2ٖ٘/ٙوهللا أعلم". تفسٌر ابن كثٌر: 
 . عادل مرشد، وآخرون -شعٌب األرنإوط  . تحمٌك:ٖٗٔ/ٖ٘مسند أحمد، ط الرسالة:  (ٗ)

 ( من طرٌك عبد هللا بن أحمد، بهذا اإلسناد!ٙٙٔٔوأخرجه الضٌاء فً "المختارة" ) لال المحممون:"
 من طرٌك سعٌد بن منصور، ٕٔٔ/1من طرٌك أبً النعمان دمحم بن الفضل، والبٌهمً  5ٖ٘/ٗوأخرجه الحاكم 

( ، وأبو عبٌد فً ٖٖٖٙٔ( و )55ٓ٘( ، وعبد الرزاق )ٓٗ٘وأخرجه الطٌالسً )به،  كبلهما عن حماد بن زٌد
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 .(ٔ)ابن كثٌر: "وهو ٌمتضً أنه لد كان فٌها لرآن، ثم نسخ لفظه وحكمه أٌضاً" لال
فمال: " كان ٌصح هذا االلتضاء، لو كان هذا األثر  ابن كثٌر، لول الماسمً ولد تعمب

 .(ٕ)صحٌحا. أما ولم ٌخرجه أرباب الصحاح، فهو من الضعؾ بمكان"
لال: للت: بضعا « كؤٌن تمرءون سورة األحزاب؟»عبد الرزاق:  وفً رواٌة مصنؾ

وثمانٌن آٌة لال: " لمد كنا نمرأها مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نحو سورة البمرة أو هً أكثر، ولمد كنا نمرأ 
 .(ٖ)«"حكٌمالشٌخ والشٌخة فارجموهما ألبتة نكاال من هللا وهللا عزٌز »فٌها آٌة الرجم: 
رضً هللا عنها، لالت: "كانت سورة األحزاب تُمرأ فً زمان النبً  عابشة عن وروى

 . (ٗ)المصاحؾ، لم ٌمدر منها إال على ما هو اآلن" عثمان ملسو هيلع هللا ىلص مابتً آٌة، فلما كتب
تعلٌماً على هذٌن الخبرٌن: "وكبل الخبرٌن ضعٌؾ السند. ومحمل الخبر  ابن عاشور لال

حدهث عن سورة األحزاب لبل أن ٌُنسخ منها ما نُسخ. فمنه ما  أُبًٌّا األول عند أهل العلم أن
ٍ  نُسخت تبلوته وحكمه، ومنه ما نُسخت تبلوته خاصة مثل آٌة الرجم...وإن صح عن ًّ ما  أُب

ًٌّ  نُسب إلٌه، فما هو إال أن شٌباً كثٌراً من المرآن كان من سور  ٌُْلِحمه بسورة األحزاب، وهو أُب
أخرى من المرآن، مثل كثٌر من سورة النساء الشبٌه ببعض ما فً سورة األحزاب، أؼراضاً 
ولهجة مما فٌه ذكر المنافمٌن والٌهود، فإن أصحاب رسول هللا لم ٌكونوا على طرٌمة واحدة فً 
ترتٌب آي المرآن، وال فً عّدِ سوره، وتمسٌم سوره، وال فً ضبط المنسوخ لفظه. كٌؾ ولد 

على أن  -إال الذٌن شذوا-جمع حفاظ المرآن والخلفاء األربعة وكافة أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أ
 .المرآن هو الذي فً المصحؾ، وأجمعوا فً عدد آٌات المرآن على عدد لرٌب بعضه من بعض

فمد  -وال أخاله-فهو أضعؾ سنداً، وألرب تؤوٌبلً؛ فإن صح عنها  عابشة وأما خبر
عن شًء نُسخ من المرآن، كان فً سورة األحزاب. ولٌس بعد إجماع أصحاب رسول  تحدثت

 .هللا ملسو هيلع هللا ىلص على مصحؾ عثمان مطلب لطالب
ٍ بن كعب وبعُد، فخبر ًّ خبر ؼرٌب، لم ٌإثر عن أحد من أصحاب رسول هللا، فنولن  أُب

ً خبر آحاد ال ٌنتم ض به إجماع األمة على الممدار بؤنه دخله َوْهٌم من بعض رواته. وهو أٌضا
 فً هذا الخصوص، الزمخشري كبلم ابن عاشور الموجود من هذه السورة متواتراً". ثم نمل

كانت مكتوبة فً صحٌفة فً  عابشة لال: "وأما ما ٌُحكى أن تلن الزٌادة التً روٌت عن
 .(٘)فمن تؤلٌفات المبلحدة والروافض" -أي الشاة-عابشة، فؤكلتها الداجن  بٌت

تعمٌبه على هذٌن الخبرٌن بالمول: "ووضع هذا الخبر ظاهر  ابن عاشور ثم ختم
مكشوؾ؛ فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحٌفة لد هلكت فً زمن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أو بعده، والصحابة 
 متوافرون، وحفاظ المرآن كثٌرون، فلو تلفت هذه الصحٌفة، لم ٌُتلؾ ما فٌها من صدور الحفاظ.
وكون المرآن لد تبلشى منه كثٌر هو أصل من أصول الروافض؛ لٌطعنوا به فً الخلفاء الثبلثة، 
والرافضة ٌزعمون أن المرآن مستودع عند اإلمام المنتظر، فهو الذي ٌؤتً بالمرآن ولر بعٌر. 

 .(ٙ)"«العواصم من المواصم»فً كتاب  أبو بكر بن العربً ولد استوعب لولهم واستوفى إبطاله

                                                                                                                                                                      

( ، 2ٔ٘ٓ، والنسابً فً "الكبرى" )ٔٗٔ/1، وأحمد بن منٌع كما فً "إتحاؾ الخٌرة" ٕٖٓ"فضابل المرآن" ص
 (ٗٙٔٔ"المختارة" ) والضٌاء الممدسً فً 5ٖ٘/ٗو ٘ٔٗ/ٕ( ، والحاكم 5ٕٗٗ( و )1ٕٗٗوابن حبان )

( لصة حن المعوذتٌن من مصحؾ ابن 5ٕٗٗ( من طرق عن عاصم، به. وزاد عند ابن حبان )٘ٙٔٔو )
 (.1ٕٔٔٔمسعود، ولد سلؾ فً "المسند" برلم )

 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٙٗ/1محاسن التؤوٌل:  (ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٖ(:ص55ٓ٘مصنؾ عبدالرزاق) (ٖ)
، وزاد نسبته إلى ابن ٓٙ٘/ٙ، وذكره السٌوطً فً الدر المنثور: ٕٖٓسبلم:فضابل المرآن للماسم بن (ٗ) 

 األنباري وابن مردوٌه.
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر:  (٘)
 .2ٕٗ/ٕٔالمصدر نفسه:  (ٙ)



ٔ1ٗ 
 

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا 

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
  



ٔ1٘ 
 

 المرآن
َ َوالَ  ًُّ اتَِّك َّللاَّ َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]األحزاب : }ٌَا أٌََُّها النَّبِ  [ٔ تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َواْلُمنَافِِمٌَن إِنَّ َّللاَّ

 التفسٌر:
ٌا أٌها النبً ُدم على تموى هللا بالعمل بؤوامره واجتناب محارمه، ولٌمتد بن المإمنون؛ ألنهم 

ًما بكل شًء، حكًٌما فً أحوج إلى ذلن منن، وال تطع الكافرٌن وأهل النفاق. إن هللا كان علٌ
 خلمه وأمره وتدبٌره.
 [:ٖ-ٔسبب نزول اآلٌات:]

وذلن أن عبد هللا بن أبً، وعبد هللا بن سعد بن أبً سرح، وطعمة بن  لال مماتل:" 
أبٌرق، وهم المنافمون كتبوا مع ؼبلم لطعمة إلى مشركً مكة من لرٌش إلى أبً سفٌان بن 
حرب، وعكرمة بن أبً جهل، وأبً األعور رأس األحزاب أن ألدموا علٌنا فسنكون لكم أعوانا 

حتى ٌتبع دٌنكم الذي أنتم علٌه فكتبوا إلٌهم: إنا لن  -ملسو هيلع هللا ىلص -فٌما ترٌدون، وإن شبتم مكرنا بدمحم
نؤتٌكم حتى تؤخذوا العهد والمٌثاق من دمحم فإنا نخشى أن ٌؽدر بنا، ثم نؤتٌكم فنمول وتمولون لعله 

فمالوا أتٌنان فً أمر  -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌتبع دٌننا فلما جاءهم الكتاب، انطلك هإالء المنافمون حتى أتوا النبً
أبً سفٌان بن حرب، وأبً األعور، وعكرمة بن أبً جهل أن تعطٌهم العهد والمٌثاق على 

ذلن وكان  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمابهم وأموالهم فٌؤتون وتكلمهم لعل إلهن ٌهدي للوبهم فلما رأى رسول هللا
ن إلى الكافرٌن من لرٌش أنا لد حرٌصا على أن ٌإمنوا أعطاهم األمان من نفسه فكتب المنافمو

ولمد أعطانا وإٌاكم الذي ترٌدون فؤلبلوا على اسم البلت والعزى لعلنا نزٌله  -ملسو هيلع هللا ىلص -استمكنا من دمحم
إلى ما نهواه، ففرحوا بذلن ثم ركب كل رجل منهم راحلة حتى أتوا المدٌنة فلما دخلوا على عبد 

ب بهم ولال أنا عند الذي ٌسركم دمحم أذن ولو لد سمع كبلمنا هللا بن أبً أنزلهم وأكرمهم ورح
وكبلمكم لعله ال ٌعصٌنا فٌما نؤمره فؤبشروا واستعٌنوا آلهتكم علٌه فإنها نعم العون لنا ولكم فلما 
رأوا ذلن منه لالوا أرسل إلى إخواننا فؤرسل عبد هللا بن أبً إلى طعمة وسعد أن إخواننا من 

فلما أتاهم الرسول جاءوا فرحبوا بهم ولزم بعضهم بعضا من الفرح وهم  أهل مكة لدموا علٌنا
عن دٌنه. فمال عبد هللا بن أبً: أما أنا فؤلول له ما  -ملسو هيلع هللا ىلص -لٌام، ثم جلسوا ٌرون أن ٌستنزلوا دمحما

حن لم نزل وإلهنا محمود بخٌر ون -معشر األنصار -تسمعون ال أعدوا ذلن وال أزٌد. ألول إنا
الٌوم أفضل منذ أرسل إلٌنا دمحم، ونحن كل ٌوم منه فً مزٌد، ونحن نرجو بعد الٌوم من إله دمحم 

كل خٌر ولكن لو شاء دمحم لبل أمرا كان ٌكون ما عاش لنا وله ذكر فً األولٌن الذٌن « ٗ»
ا مضوا وٌذهب ذكره فً اآلخرٌن على أن ٌمول إن البلت والعزى لهما شفاعة ٌوم المٌامة ولهم

ذكر ومنفعة على طاعتهما. هذا لولً له ... لال أبو سفٌان: نخشى علٌنا وعلٌكم الؽدر والمتل، 
زعموا أنه لن ٌبمى بها أحدا منا من شدة بؽضه إٌانا وإنا نخشى أن ٌكون ٌضمر « 2»فإن دمحما 

إنه لن لنا فً نفسه ما كان لمً أصحابه ٌوم أحد. لال عبد هللا بن أبً: إنه إذا أعطى األمان ف
: -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌؽدر، هو أكرم من ذلن وأو فى بالعهد منا فلما أصبحوا أتوه فسلموا علٌه فمال النبً

مرحبا بؤبً سفٌان اللهم اهد للبه. فمال أبو سفٌان: اللهم ٌسر الذي هو خٌر فجلسوا فتكلموا وعبد 
البلت والعزة ومناة حجر ٌعبد بؤرض هذٌل ولل: إن : ارفض ذكر -ملسو هيلع هللا ىلص -هللا بن أبً، فمالوا للنبً

وشك علٌه لولهم فمال عمر بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -لهما شفاعة ومنفعة فً اآلخرة لمن عبدهما فنظر إلٌه النبً
: إنً لد أعطٌتهم -ملسو هيلع هللا ىلص -ابذن لً ٌا رسول هللا فً لتلهم. فمال النبً -رضوان هللا علٌه  -الخطاب

: لو شعرت أنكم تؤتون لهذا من الحدٌث لما أعطٌتهم األمان. -ملسو هيلع هللا ىلص -عهد والمٌثاق. ولال النبًال
فمال أبو سفٌان: ما بؤس بهذا أن لوما استؤنسوا إلٌن ٌا دمحم ورجوا منن أمرا فؤما إذا لطعت 

ابن. فإن هذا من لوم رجاءهم فإنه ال ٌنبؽً لن أن تإذٌهم، وعلٌن باللٌن والتإدة إلخوانن وأصح
أكرمون ونصرون وأعانون ولوالهم لكنت مطلوبا ممتوال وكنت فً األرض خابفا ال ٌمبلن 

فمال: اخرجوا فً لعنة هللا وؼضبه فعلٌكم  -رضً هللا عنه -أحد. فزجرهم عمر بن الخطاب
ر رجس هللا وؼضبه وعذابه ما أكثر شرككم وألل خٌركم وأبعدكم من الخٌر وألربكم من الش

أن ٌخرجهم من المدٌنة، فمال بعضهم لبعض ال نخرج حتى  -ملسو هيلع هللا ىلص -فخرجوا من عنده، فؤمر النبً
ًُّ اتهِك  ذلن فنزلت فٌهم : -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعطٌنا العهد إلى أن نرجع إلى ببلدنا فؤعطاهم النبً }ٌَا أٌََُّها النهبِ
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َ َواَل تُِطعِ اْلَكافِِرٌن{  أبا سفٌان، وعكرمة، وأبا األعور  -تبارن وتعالى -[، ٌعنًٔ]األحزاب : َّللاه
[، ٌعنً: عبد هللا بن أبً، وعبد هللا ٔاسمه عمرو بن سفٌان، ثم لال: }َواْلُمنَافِِمٌَن { ]األحزاب : 

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]األحزاب :   [.ٔبن سعد بن أبً سرح، وطعمة بن أبٌرق، }إِنه َّللاه
: ما لهإالء؟ علٌهم لعنة هللا والمبلبكة والناس -ملسو هيلع هللا ىلص -ا خرجوا من عنده لال النبًفلم

 أجمعٌن.
ٌَْن ِمْن َربِّن{ ]األحزاب :  َ َكاَن بَِما ٕ}َواتهبِْع َما ٌُوَحى إِلَ [، ٌعنً: ما فً المرآن، }إِنه َّللاه

{ ]األحزاب :  [، }َوتََوكهلْ ٕتَْعَملُوَن َخبًٌِرا{ ]األحزاب :  [، وثك باهلل فٌما تسمع من َٖعلَى َّللاه
ِ َوِكٌل{ ]األحزاب :   . -تعالى -[، ناصرا وولٌا ومانعا فبل أحد أمنع من هللاٖاألذى، }َوَكفَى بِالِله

َ َواَل تُِطعِ اْلَكافِِرٌن{ ]األحزاب :  ًُّ اتهِك َّللاه مكة،  [ من أهلٔوإنما نزلت فٌها: }ٌَا أٌََُّها النهبِ
[ من أهل المدٌنة، ٌعنى: هإالء النفر الستة المسلمٌن }َوَدْع أََذاُهم{ ٔ}َواْلُمنَافِِمٌَن { ]األحزاب : 

 .(ٔ): لل لآللهة شفاعة ومنفعة لمن عبدها"-ملسو هيلع هللا ىلص -[ إٌان، لمولهم للنب1ًٗ]األحزاب : 
 [ }َ ًُّ اتهِك َّللاه [، أي:" ٌا أٌها النبً ُدم على تموى هللا ٔاألحزاب : لوله تعالى:}ٌَا أٌََُّها النهبِ

 .(ٕ)بالعمل بؤوامره واجتناب محارمه"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌا أٌها النبً اتك هللا{ بطاعته، وأداء  لال الطبري:" 

 .(ٖ)فرابضه، وواجب حموله علٌن، واالنتهاء عن محارمه، وانتهان حدوده"
 .(ٗ)معناه: اثبت على تموى هللا ودم علٌها" الزجاج:" لال 
واظب على ما أنت علٌه من التموى، واثبت علٌه، وازدد منه،  لال الزمخشري:أي:" 

وذلن ألن التموى باب ال ٌبلػ آخره، جعل نداءه بالنبى والرسول فً لوله ٌا أٌها النبً اتك هللا ٌا 
ما أنزل إلٌن وترن نداءه باسمه كما لال: }ٌا آدم{. }ٌا  أٌها النبً لم تحرم. ٌا أٌها الرسول بلػ

 موسى{، }ٌا عٌسى{. }ٌا داود{: كرامة له وتشرٌفا، ورببا بمحله وتنوٌها بفضله. 
ٌد َرُسوُل الّل{  فإن للت: إن لم ٌولع اسمه فً النداء فمد أولعه فً اإلخبار فً لوله: }ُمَحمه

ٌد إاِله  [،5ٕ]الفتح :   [. َٗٗٔرُسول{ ]آل عمران :  }َوَما ُمَحمه
للت: ذان لتعلٌم الناس بؤنه رسول هللا وتلمٌن لهم أن ٌسموه بذلن وٌدعوه به، فبل تفاوت 
بٌن النداء واإلخبار، أال ترى إلى ما لم ٌمصد به التعلٌم والتلمٌن من األخبار كٌؾ ذكره بنحو ما 

ُسوُل ٌَا َرّبِ{ 1ِٕٔسُكم{ ]التوبة : ذكره فً النداء: }لَمَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُ  [، }َولَاَل الره
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَة{ ]األحزاب : ٖٓ]الفرلان :  ُ َوَرُسولُهُ أََحكُّ ٕٔ[، }لَمَْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاه [، }َوَّللاه

ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُسِ ٕٙأَْن ٌُْرُضوه{ ]التوبة :  َ ِٙهم{ ]األحزاب : [، }النهبِ [، }إِنه َّللاه
ِ{ ]األحزاب :  ًّ ِ َوالنهبًِ{ ]المابدة : َٙ٘وَمبَلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النهبِ [، }َولَْو َكانُوا ٌُْإِمنُوَن بِالِله

1ٔ"](٘). 
على ذلن أنه لال: لال ابن لتٌبة:" الخطاب للنبً، ملسو هيلع هللا ىلص، والمراد بالوصٌة والعظة المإمنون، ٌدلن 

َ كاَن بِما تَْعَملُوَن َخبٌِرا{]األحزاب:  ٌَْن ِمْن َربَِّن إِنه َّللاه [ . ولم ٌمل: بما تعمل ٕ}َواتهبِْع ما ٌُوحى إِلَ
 .(ٙ)خبٌرا"

فً ندابه ملسو هيلع هللا ىلص بعنوان النبوة تنوٌه بشؤنه وتنبٌه على سمو مكانه، والمراد  لال أبو السعود:" 
ى المؤمور به: الثبات علٌه واالزدٌاد منه، فإن له بابا واسعا وعرضا عرٌضا ال ٌنال بالتمو
 .(2)مداه"

                                                           

 .2ٔٗ-1ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .5ٔ٘-1ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (٘)
 .2ٙٔتؤوٌل مشكل المرآن:  (ٙ)
 .2/15تفسٌر أبً السعود:  (2)
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النداء على سبٌل التشرٌؾ والتكرمة ألن لفظ النبوة ُمشعر بالتعظٌم  لال الصابونً:" 
 .(ٔ)والتكرٌم، أي: اثبْت على تموى هللا وُدْم علٌها"

األدنى ، فإنه تعالى إذا كان ٌؤمر عبده ورسوله لال ابن كثٌر:" هذا تنبٌه باألعلى على 
بهذا ، فؤَلن ٌؤتمر من دونه بذلن بطرٌك األولى واألحرى. ولد لال َطْلك بن حبٌب : التموى : أن 
تعمل بطاعة هللا ، على نور من هللا ، ترجو ثواب هللا ، وأن تترن معصٌة هللا ، على نور من 

 .(ٕ)هللا ، مخافة عذاب هللا"
ٌمول المابل فٌم أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالتموى؟ فالسبب فً ذلن أن أبا سفٌان بن  فراء:"ولال ال

المدٌنة، فنزلوا على عبد هللا « ٔ»حرب وعكرمة بن أبً جهل وأبا األعور السلمى لدموا إلى 
مون بن أبً بن سلول ونظرابه من المنافمٌن، فسؤلوا رسول هللا أشٌاء ٌكرهها، فهم بهم المسل

فنزل: }ٌا أٌها النبً اتك هللا{ فً نمض العهد ألنه كانت بٌنهم موادعة فؤمر بؤال ٌنمض العهد، 
 .(ٖ)}وال تطع الكافرٌن{ من أهل مكة }والمنافمٌن{ من أهل المدٌنة فٌما سؤلون"

الكافرٌن [، أي:" وال تطع ٔلوله تعالى:}َواَل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َواْلُمنَافِِمٌَن{ ]األحزاب :  
 .(ٗ)وأهل النفاق"

}وال تطع الكافرٌن{ الذٌن ٌمولون لن: اطرد عنن أتباعن من  لال الطبري:ٌمول:" 
ضعفاء المإمنٌن بن حتى نجالسن }والمنافمٌن{ الذٌن ٌظهرون لن اإلٌمان باهلل والنصٌحة لن، 

حا بهم، فإنهم وهم ال ٌؤلونن وأصحابن ودٌنن خباال فبل تمبل منهم رأٌا، وال تستشرهم مستنص
 .(٘)لن أعداء"
 .(ٙ)أي: كان علٌمؤ بما ٌكون لبل كونه، حكٌما فٌما ٌخلمه لبل خلمه إٌاه" لال الزجاج:" 
 .(2)لال النحاس:" أي: ال تطعهم فٌما نهٌت عنه وال تمل إلٌهم" 
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : ال تسمع منهم وال تستشرهم " 
ال تساعدهم على شًء. وال تمبل لهم رأٌا وال مشورة، وجانبهم  لال الزمخشري:أي:" 

 .(5)واحترس منهم، فإنهم أعداء هللا وأعداء المإمنٌن، ال ٌرٌدون إال المضارة والمضادة"
َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{ ]األحزاب :   [، أي:" إن هللا كان علًٌما بكل ٔلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 . (ٓٔ)وأمره وتدبٌره"شًء، حكًٌما فً خلمه 
ٌمول: إن هللا ذو علم بما تضمره نفوسهم، وما الذي ٌمصدون فً  لال الطبري:" 

إظهارهم لن النصٌحة، مع الذي ٌنطوون لن علٌه، حكٌم فً تدبٌر أمرن وأمر أصحابن ودٌنن، 
  .(ٔٔ)وؼٌر ذلن من تدبٌر جمٌع خلمه"

ه ، فإنه علٌم بعوالب األمور ، لال ابن كثٌر:" أي : فهو أحك أن تتبع أوامره وتطٌع
 .(ٕٔ)حكٌم فً ألواله وأفعاله "

َ َكاَن َعِلًٌما َحِكًٌما{لال النحاس:" دل بموله جل وعز:   على أنه إنما كان ٌمٌل  }إِنه َّللاه
إلٌهم استدعاء لهم إلى اإلسبلم، أي: لو علم هللا جل وعز أن مٌلن إلٌهم فٌه منفعة لما نهان عنه 

 .(ٔ)ألنه حكٌم"

                                                           

 .5ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٖ)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٖإعراب المرآن:  (2)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .5ٔ٘/ٖالكشاؾ:  (5)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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 فؤبان هللا أنه لد فرض على نبٌه اتباع أمره، وشهد لال اإلمام الشافعً فً اآلٌة:" 
له بالببلع عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به، تمربا إلى هللا باإلٌمان به، وتوسبل إلٌه 

 .(ٕ)بتصدٌك كلماته"
 المرآن

َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِرا ) ٌَْن ِمْن َربَِّن إِنَّ َّللاَّ  [ ٕ({ ]األحزاب : ٕ}َواتَّبِْع َما ٌُوَحى إِلَ
 التفسٌر: 

واتبع ما ٌوحى إلٌن من ربن من المرآن والسنة، إن هللا مطهِلع على كل ما تعملون ومجازٌكم به، 
 ال ٌخفى علٌه شًء من ذلن.

ٌَْن ِمْن َربَِّن{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َواته   [، أي:" واتبع ما ٌوحى إلٌن ٕبِْع َما ٌُوَحى إِلَ
 .(ٖ)من ربن من المرآن والسنة"

 .(ٗ)ٌمول: واعمل بما ٌنزل هللا علٌن من وحٌه، وآي كتابه" لال الطبري:" 
 .(٘)لال ابن كثٌر:" أي : من لرآن وسنة " 
  .(ٙ)ٌعنً به: المرآن" لال الزجاج:" 
 .(2)لتادة: "}واتبع ما ٌوحى إلٌن من ربن{، أي: هذا المرآن"عن  
 .(1)لال النحاس:" }واتبع ما ٌوحى إلٌن{، أي: من اجتنابهم" 
َ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبًٌِرا{ ]األحزاب :   [، أي:" إن هللا مطهِلع على كل ٕلوله تعالى:}إِنه َّللاه

 . (5)شًء من ذلن"ما تعملون ومجازٌكم به، ال ٌخفى علٌه 
ٌمول: إن هللا بما تعمل به أنت وأصحابن من هذا المرآن، وؼٌر ذلن من  لال الطبري:" 

أموركم وأمور عباده }خبٌرا{، أي: ذا خبرة، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء، وهو مجازٌكم على 
  .(ٓٔ)ذلن بما وعدكم من الجزاء"

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فبل تخفى علٌه خافٌة" 
 

 المرآن
ِ َوِكٌاًل ) ِ َوَكفَى بِاّلِلَّ  [ ٖ({ ]األحزاب : ٖ}َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

 التفسٌر: 
ْض جمٌع أمورن إلٌه، وحسبن به حافًظا لمن توكل علٌه وأناب إلٌه.  واعتمد على ربن، وفَّوِ

ِ{ ]األحزاب :   ْض جمٌع [، أي:" واعتمد على ربن، وفَوِّ ٖلوله تعالى:}َوتََوكهْل َعلَى َّللاه
 .(ٕٔ)أمورن إلٌه"

 .(ٖٔ)وفوض إلى هللا أمرن ٌا دمحم، وثك به" لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر:" أي : فً جمٌع أمورن وأحوالن" 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙٓ/ٖإعراب المرآن:  (ٔ)
 .1ٓٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً:  (ٕ)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٕٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٙٓ/ٖإعراب المرآن:  (1)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (5)
 .ٕٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٕٔ)
 .ٕٗٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
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 .(ٔ)لال النحاس:" }وتوكل على هللا{، أي: فً الخوؾ من ضررهم" 
ِ َوِكٌبًل{ ]األحزاب :   وحسبن باهلل حافًظا لمن توكل علٌه [، أي:" ٖلوله تعالى:}َوَكفَى بِالِله

 . (ٕ)وأناب إلٌه"
  .(ٖ)"-عز وجل -ٌعنً: مانعا فبل أحد أمنع من هللا لال مماتل:"

 .(ٗ)"ٌمول: وحسبن باهلل فٌما ٌؤمرن وكٌبل وحفٌظا بن" لال الطبري: 
  .(٘)المعنى: اكتؾ باهلل وكٌبل" لال الزجاج:" 

 .(ٙ)توكل علٌه وأناب إلٌه " لال ابن كثٌر:" أي : وكفى به وكٌبل لمن
 .(2)لال النحاس:" }وكفى باهلل وكٌبل{، أي: كافٌا لن مما تخافه منهم" 

 [:ٖ-ٔفوابد اآلٌات:]
 وجوب تموى هللا بفعل المؤمور به وترن المنهً عنه. -ٔ
 حرمة طاعة الكافرٌن والمنافمٌن فٌما تمترحون أو ٌهددون من أجله. -ٕ
 والسنة والتوكل على هللا والمضً فً ذلن ببل خوؾ وال وجل.وجوب اتباع الكتاب  -ٖ
 

 المرآن
هَ  ئًِ تَُظاِهُروَن ِمْنُهنَّ أُمَّ ٌِْن فًِ َجْوفِِه َوَما َجعََل أَْزَواَجُكُم الالَّ ُ ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ اتُِكْم َوَما }َما َجعََل َّللاَّ

ُ ٌَمُوُل اْلَحكَّ َوُهَو ٌَْهِدي ال ({ ]األحزاب ٗسَّبٌَِل )َجعََل أَْدِعٌَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم َذِلُكْم لَْولُُكْم بِؤَْفَواِهُكْم َوَّللاَّ
 :ٗ ] 

 التفسٌر: 
فً -ما جعل هللا ألحد من البشر من للبٌن فً صدره، وما جعل زوجاتكم البلتً تظاهرون منهن 

ًه كظهر أمً، ولد كان هذا  -الحرمة كحرمة أمهاتكم )والظهار أن ٌمول الرجل المرأته: أنت عل
ٌَْن أبناء طبللًا فً الجاهلٌة، فبٌهن هللا أن الزوجة ال تص ا بحال( وما جعل هللا األوالد المتَبَنه ٌر أُمًّ

فً الشرع، بل إن الظهار والتبنً ال حمٌمة لهما فً التحرٌم األبدي، فبل تكون الزوجة المظاَهر 
ِ: هذا ابنً، فهو كبلم  ًّ ِع منها كاألم فً الحرمة، وال ٌثبت النسب بالتبنً من لول الشخص للده

ال ٌُعتَدُّ به، وهللا سبحانه ٌمول الحك وٌبٌِّن لعباده سبٌله، وٌرشدهم إلى طرٌك بالفم ال حمٌمة له، و
 الرشاد.

 سبب النزول:
ٌِْن فًِ َجْوفِِه { ]األحزاب :  فً سبب نزول لوله تعالى: -أوال: ُ ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ [، ٗ}َما َجعََل َّللاه

 ثبلثة ألوال:
ن عباس رضً هللا عنهما:" كان رجل من لرٌش أخرج الطبري من طرٌك العوفً عن ابأحدها: 

 ]ضعٌؾ[.(5)ذا الملبٌن، فؤنزل هللا هذا فً شؤنه" (1)ٌسمى من دهٌه
ٌسمى ذا الملبٌن، فؤنزل هللا فٌه ما  -ملسو هيلع هللا ىلص-كان رجل على عهد رسول هللا  ولال لتادة:"

 .(ٓٔ)تسمعون"

                                                           

 .ٕٙٓ/ٖإعراب المرآن:  (ٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر: المٌسر:  (ٕ)
 .2ٔٗ-1ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٕٗٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .2ٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٖإعراب المرآن:  (2)
 .الدهو والدهى والدهاء: العمل(1)
 .ٕٗٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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إن رجبل من بنً فهر، لال: إن فً جوفً للبٌن، أعمل بكل واحد منهما  لال مجاهد:" 
 .(ٔ)أفضل من عمل دمحم، وكذب"

كان رجل ٌمول لً: نفس تؤمرنً، ونفس تنهانً، فؤنزل هللا فٌه ما  ولال الحسن:" 
 .(ٕ)تسمعون"
كان رجل ٌسمى ذا الملبٌن، فنزلت: }ما جعل هللا لرجل من للبٌن فً  ولال عكرمة:" 

 .(ٖ)فه{"جو
نزلت فً جمٌل بن معمر الفهري، وكان رجبل لبٌبا حافظا لما سمع، " لال الواحدي :

فمالت لرٌش: ما حفظ هذه األشٌاء إال وله للبان، وكان ٌمول: إن لً للبٌن أعمل بكل واحد منهما 
و أفضل من عمل دمحم. فلما كان ٌوم بدر وهزم المشركون وفٌهم ٌومبذ جمٌل بن معمر، تلماه أب

سفٌان وهو معلك إحدى نعلٌه بٌده واألخرى فً رجله، فمال له: ٌا أبا معمر ما حال الناس؟ لال: 
لد انهزموا، لال: فما بالن إحدى نعلٌن فً ٌدن واألخرى فً رجلن؟ لال: ما شعرت إال أنهما 

 .(ٗ)فً رجلً، وعرفوا ٌومبذ أنه لو كان له للبان لما نسً نعله فً ٌده"
لوم من أهل النفاق، وصفوا نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤنه ذو للبٌن، فنفى هللا ذلن عن أنها نزلت فً الثانً: 

 .(٘)وهذا المول مروي عن ابن عباس نبٌه وكذبهم.
:"أن أباه حدثه لال : للت البن عباس : أرأٌت لول  -ٌعنً ابن أبً ِظْبٌَان  -عن لابوس 

ٌِْن فًِ َجْوفِِه{،  ُ ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ ما عنى بذلن؟ لال: لام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما فصلى، هللا:} َما َجعََل َّللاه
إن له للبٌن، للبا معكم، وللبا معهم، فؤنزل ، فمال المنافمون الذٌن ٌصلون معه: (ٙ)فخطر خطرة

ٌِْن فًِ َجْوفِه } :هللا ُ ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ  .(2){"ما َجعََل َّللاه
. زٌد بن حارثة من أجل أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان تبناه، فضرب هللا بذلن مثبلأنها نزلت فً الثالث: 

 .(1)لاله الزهري
بلؽنا أن ذلن كان فً زٌد بن حارثة، ضرب له مثبل ٌمول: لٌس ابن  لال الزهري:" 

 .(5)رجل آخر ابنن"
 [:ٗ}َوَما َجعََل أَْدِعٌَاَءُكْم أَْبنَاَءُكم{ ]األحزاب :  سبب نزول لوله تعالى: -ثانٌا:

أن زٌد بن حارثة، مولى رسول هللا صلى هللا »عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما: 
، }ادعوهم آلبابهم هو ألسط عند هللا{ «كنا ندعوه إال زٌد بن دمحم حتى نزل المرآن علٌه وسلم ما

 .(ٓٔ)["٘]األحزاب: 
 . (ٔٔ)نزلت فً زٌد بن حارثة رضً هللا عنه" ولال مجاهد:"

لال الواحدي:" نزلت فً زٌد بن حارثة، كان عبدا لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤعتمه وتبناه لبل  
زوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌنب بنت جحش، وكانت تحت زٌد بن حارثة لالت الٌهود الوحً فلما ت

 .(ٔ)والمنافمون: تزوج دمحم امرأة ابنه وهو ٌنهى الناس عنها! فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌات"

                                                           

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘أسباب النزول:  (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .خطر خطرة: سها سهوة(ٙ)
 .ٕٗٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 11ٗٔ( ص ٕٕ٘ٗ/ ٕٙومسلم فً فضابل الصحابة )، ٙٔٔ/ٙ(:ص21ٕٗاخرجه البخاري فً التفسٌر) (ٓٔ)

( ولال: هذا حدٌث حسن صحٌح، وأخرجه النسابً فً 1ٖٔٗ( وفً المنالب )5ٕٖٓوالترمذي فً التفسٌر )
 .(ٙٔٗالتفسٌر )

 .( البن أبً شٌبة وابن المنذر وابن أبً حاتم والبٌهمً فً السنن1ٔٔ/ ٘نسبته فً الدر )وزاد السٌوطً 
 .الفرٌابً وابن أبً شٌبة وابن المنذر، وعزاه إلى ٕٙ٘/ٙأورده الٌوطً فً الدر المنثور:  (ٔٔ)
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ٌِْن فًِ َجْوفِِه{ ]األحزاب :   ُ ِلَرُجٍل ِمْن لَْلبَ ما جعل هللا [، أي:" ٗلوله تعالى:}َما َجعََل َّللاه
 .(ٕ)ألحد من البشر من للبٌن فً صدره"

ذلن تكذٌب من هللا تعالى لول من لال لرجل فً جوفه للبان ٌعمل بهما، لال الطبري: "
، وجابز أن ٌكون ذلن تكذٌبا من هللا لمن وصؾ رسول (ٖ)على النحو الذي روي عن ابن عباس

سمى المرشً الذي ذكر أنه سمً ذا الملبٌن من دهٌه، وأي  هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلن، وأن ٌكون تكذٌبا لمن
 .(ٗ)"األمرٌن كان فهو نفً من هللا عن خلمه من الرجال أن ٌكونوا بتلن الصفة

َهاتُِكْم{ ]األحزاب :   بًِ تَُظاِهُروَن ِمْنُهنه أُمه [، أي:" ٗلوله تعالى:}َوَما َجعََل أَْزَواَجُكُم البله
  .(٘)كحرمة أمهاتكم" -فً الحرمة-تظاهرون منهن  وما جعل زوجاتكم البلتً

ولم ٌجعل هللا أٌها الرجال نساءكم البلبً تمولون لهن: أنتن علٌنا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)كظهور أمهاتنا أمهاتكم، بل جعل ذلن من لبلكم كذبا، وألزمكم عموبة لكم كفارة"

أي ما جعلها أمن؛ فإذا ظاهر الرجل من امرأته، فإن هللا لم ٌجعلها أمه،  لال لتادة:" 
 .(2)ولكن جعل فٌها الكفارة"

[، أي:" وما جعل هللا األوالد ٗلوله تعالى:}َوَما َجعََل أَْدِعٌَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم{ ]األحزاب :  
ٌَْن أبناء فً الشرع" المتَبَنه

(1). 
ل هللا من ادعٌت أنه ابنن، وهو ابن ؼٌرن ابنن ٌمول: ولم ٌجعلال الطبري: " 
 .(5)بدعوان"
نزلت فً شؤن زٌد بن حارثة مولى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد تبناه لبل  لال ابن كثٌر:" 

النبوة ، وكان ٌمال له : "زٌد بن دمحم" فؤراد هللا تعالى أن ٌمطع هذا اإللحاق وهذه النسبة بموله : } 
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َوَما َجعََل أَْدِعٌَاَءُكْم أَْبنَاَءُكْم { كما لال فً أثن اء السورة : } َما َكاَن ُمَحمه

ٍء َعِلًٌما { ]األحزاب :  ًْ ُ بُِكّلِ َش ِ َوَخاتََم النهبٌٌَِِّن َوَكاَن َّللاه  .(ٓٔ)["َٓٗرُسوَل َّللاه
 .(ٔٔ)عن مجاهد، لوله: "}أدعٌاءكم أبناءكم{، لال: نزلت هذه اآلٌة فً زٌد بن حارثة" 
كان زٌد بن حارثة حٌن من هللا ورسوله علٌه، ٌمال له: زٌد بن دمحم، كان  ال ابن زٌد:"ل 

تبناه، فمال هللا: }ما كان دمحم أبا أحد من رجالكم{، لال: وهو ٌذكر األزواج واألخت، فؤخبره أن 
 .(ٕٔ)األزواج لم تكن باألمهات أمهاتكم، وال أدعٌاءكم أبناءكم"

وما جعل دعٌن ابنن، ٌمول: إذا ادعى رجل رجبل ولٌس بابنه }ذلكم لولكم  لال لتادة:" 
من ادعى إلى ؼٌر أبٌه متعمدا حرم هللا »بؤفواهكم ... { اآلٌة، وذكر لنا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: 

 .(ٖٔ)«"علٌه الجنة
دعاإهم أبناء مجرد لول بالفم  أي:"[، ٗلوله تعالى:}َذِلُكْم لَْولُُكْم بِؤَْفَواِهُكْم{ ]األحزاب :  

 .(ٗٔ)وال ٌُعتَدُّ به" ال حمٌمة له من الوالع

                                                                                                                                                                      

 .]بدون سند[ٖ٘ٙأسباب النزول:  (ٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 . ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕٓأخرجه الطبري: (2)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٙٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .1ٔٗ، والتفسٌر المٌسر: 2ٓٗ/ٕانظر: صفوة التفاسٌر:  (ٗٔ)
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هذا المول وهو لول الرجل المرأته: أنت علً كظهر أمً، ودعاإه  لال الطبري: ٌمول:" 
من لٌس بابنه أنه ابنه، إنما هو لولكم بؤفواهكم ال حمٌمة له، ال ٌثبت بهذه الدعوى نسب الذي 

 .(ٔ)ال تصٌر الزوجة أما بمول الرجل لها: أنت علً كظهر أمً"ادعٌت بنوته، و
ٌعنً : تبنٌكم لهم لول ال ٌمتضً أن ٌكون ابنا حمٌمٌا ، فإنه مخلوق من  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕ)صلب رجل آخر ، فما ٌمكن أن ٌكون له أبوان ، كما ال ٌمكن أن ٌكون للبشر الواحد للبان"
ُ ٌَمُولُ   { ]األحزاب :  لوله تعالى:}َوَّللاه وهللا تعالى ٌمول الحكه الموافك  [، أي:"ٗاْلَحكه

 .(ٖ)"للوالع، والمطابك له من كل الوجوه
ٌمول: وهللا هو الصادق الذي ٌمول الحك، وبموله ٌثبت نسب من أثبت  لال الطبري: " 

 .(ٗ)نسبه، وبه تكون المرأة للمولود"
 .(٘): العدل"لال سعٌد بن جبٌر:" } ٌَمُوُل اْلَحكه { أي 

ٌبٌِّن لعباده سبٌله، وهو سبحانه  [، أي:"ٗلوله تعالى:}َوُهَو ٌَْهِدي السهبٌَِل{ ]األحزاب :  
  .(ٙ)وٌرشدهم إلى طرٌك الرشاد""

 .(2)ٌمول: " وهللا ٌبٌن لعباده سبٌل الحك، وٌرشدهم لطرٌك الرشاد"لال الطبري:  
 .(1)أي : الصراط المستمٌم"لال لتادة : "} َوُهَو ٌَْهِدي السهبٌَِل { 

 المرآن
ٌِن َوَمَوالِ  ِ فَِإْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم فًِ الّدِ ٌَْس }اْدُعوُهْم آِلبَائِِهْم ُهَو أَْلَسُط ِعْنَد َّللاَّ ٌُكْم َولَ

ُ َغفُوًرا َرِحًٌما  َدْت لُلُوبُُكْم َوَكاَن َّللاَّ ٌُْكْم ُجنَاٌح فٌَِما أَْخَطؤْتُْم بِِه َولَِكْن َما تَعَمَّ ({ ]األحزاب : ٘)َعلَ
٘ ] 

 التفسٌر: 
 -إذًا-انسبوا أدعٌاءكم آلبابهم، هو أعدل وألوم عند هللا، فإن لم تعلموا آباءهم الحمٌمٌٌن فادعوهم 

ة الدٌن التً تجمعكم بهم، فإنهم إخوانكم فً الدٌن وموالٌكم فٌه، ولٌس علٌكم إثم فٌما ولعتم  بؤخوه
هللا إذا تعمدتم ذلن. وكان هللا ؼفوًرا لمن أخطؤ، رحًٌما فٌه من خطؤ لم تتعمدوه، وإنما ٌإاخذكم 

 لمن تاب من ذنبه.
ِ{ ]األحزاب :   [، أي:" انسبوا أدعٌاءكم ٘لوله تعالى:}اْدُعوُهْم آِلبَابِِهْم ُهَو أَْلَسُط ِعْنَد َّللاه

 .(5)آلبابهم، هو أعدل وألوم عند هللا"
متم أنسابهم بكم آلبابهم، ٌمول لنبٌه دمحم انسبوا أدعٌاءكم الذٌن ألح لال الطبري ٌمول:" 

ملسو هيلع هللا ىلص: ألحك نسب زٌد بؤبٌه حارثة، وال تدعه زٌدا بن دمحم، فإن دعاإكم إٌاهم آلبابهم هو أعدل عند 
هللا، وأصدق وأصوب من دعابكم إٌاهم لؽٌر آبابهم ونسبنكموهم إلى من تبناهم وادعاهم ولٌسوا 

 .(ٓٔ)له بنٌن"
 .(ٔٔ)لوله: "}ادعوهم آلبابهم هو ألسط عند هللا{، أي: أعدل عند هللا" ن لتادة،ع 
هذا أمر ناسخ لما كان فً ابتداء اإلسبلم من جواز ادعاء األبناء األجانب  لال ابن كثٌر:" 

، وهم األدعٌاء ، فؤمر هللا تعالى برد نسبهم إلى آبابهم فً الحمٌمة ، وأن هذا هو العدل والمسط، 
ملونهم معاملة األبناء من كل وجه ، فً الخلوة بالمحارم وؼٌر ذلن ؛ ولهذا لالت ولد كانوا ٌعا

                                                           

 .ٕٙٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٖٙ/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٙٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٖٙ/ٙنمبل عن: تفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .]بتصرؾ بسٌط[2ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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سهلة بنت سهٌل امرأة أبً حذٌفة : ٌا رسول هللا ، كنا ندعو سالما ابنا ، وإن هللا لد أنزل ما 
ًّ ، وإنً أجد فً نفس أبً حذٌفة من ذلن شٌبا ، فمال ملسو هيلع هللا ىلص أرضعٌه » : أنزل ، وإنه كان ٌدخل َعلَ

 الحدٌث.  ،(ٔ)«تحرمً علٌه
ولهذا لما نسخ هذا الحكم ، أباح تعالى زوجة الدعً ، وتزوج رسول هللا صلى هللا علٌه 
ًْ ال ٌَُكوَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َحَرٌج فًِ  وسلم بزٌنب بنت جحش زوجة زٌد بن حارثة ، ولال : } ِلَك

[ ، ولال فً آٌة التحرٌم : } َوَحبلبُِل 2ْٖنُهنه َوَطًرا { ]األحزاب : أَْزَواجِ أَْدِعٌَابِِهْم إَِذا لََضْوا مِ 
ًّ ، فإنه لٌس من الصلب ، ٖٕأَْبنَابُِكُم الهِذٌَن ِمْن أَْصبلبُِكْم { ]النساء :  [ ، احترازا عن زوجة الدع

ٌن : فؤما االبن من الرضاعة ، فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا ، بموله علٌه السبلم فً الصحٌح
 . (ٕ)«"حرموا من الرضاعة ما ٌحرم من النسب

فؤما دعوة الؽٌر ابنا على سبٌل التكرٌم والتحبٌب ، فلٌس مما نهى عنه فً هذه اآلٌة، 
بدلٌل ما رواه اإلمام أحمد وأهل السنن إال الترمذي ، من حدٌث سفٌان الثوري... عن ابن عباس 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص أؼٌلمة بنً عبد المطلب على ُحُمَرات لنا لدمنا على رسول »، رضً هللا عنهما ، لال : 
ًّ ال ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ٌْن . لال أبو (ٖ)«من َجْمع ، فجعل ٌَْلَطخ أفخاذنا وٌمول : "أُبَ

" تصؽٌر بنً.  ًّ ٌْن  عبٌد وؼٌره : "أُبَ
: } اْدُعوُهْم آلبَابِِهْم  وهذا ظاهر الداللة ، فإن هذا كان فً حجة الوداع سنة عشر ، ولوله

{ فً شؤن زٌد بن حارثة ، ولد لتل فً ٌوم مإتة سنة ثمان ، وأٌضا ففً صحٌح مسلم ، من 
حدٌث أبً َعَوانة الوضاح بن عبد هللا الٌَْشُكري ، عن الَجْعد أبً عثمان البصري ، عن أنس بن 

 .(٘)"(ٗ)« : "ٌا بُنًمالن ، رضً هللا عنه ، لال : لال لً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ٌِن َوَمَواِلٌُكْم{ ]األحزاب :   [، أي:" ٘لوله تعالى:}فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَإِْخَوانُُكْم فًِ الّدِ

ة الدٌن التً تجمعكم بهم فإنهم إخوانكم فً  -إذًا-فإن لم تعلموا آباءهم الحمٌمٌٌن فادعوهم  بؤخوه
 .(ٙ)الدٌن وموالٌكم فٌه"

فإن أنتم أٌها الناس لم تعلموا آباء أدعٌابكم من هم فتنسبوهم إلٌهم،  لال الطبري: ٌمول:" 
ولم تعرفوهم، فتلحموهم بهم، فهم إخوانكم فً الدٌن، إن كانوا من أهل ملتكم، وموالٌكم إن كانوا 

 .(2)محررٌكم ولٌسوا ببنٌكم"
 .(1)فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخون وموالن" لال لتادة:" 

أي: فإن لم تعلموا أن المدعو ابن فبلن فهو أخون فً الدٌن إذا كان  لال الزجاج:"
مإمنا، أي فمل ٌا أخً. }وموالٌكم{، أي: بنو عمكم، وٌجوز أن ٌكون: }وموالٌكم{، أي: أولٌاإكم 

 .(5)"فً الدٌن
أمر هللا تعالى برد أنساب األدعٌاء إلى آبابهم ، إن عرفوا ، فإن لم  لال ابن كثٌر:هذا" 

ٌعرفوا آباءهم ، فهم إخوانهم فً الدٌن وموالٌهم ، أي : عوًضا عما فاتهم من النسب. ولهذا لال 
ٌا عم ، ٌا »رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم خرج من مكة عام ُعمرة المضاء ، وتبعتهم ابنة حمزة تنادي : 

عم. فؤخذها علً ولال لفاطمة : دونَن ابنة َعّمن فاحتملٌها. فاختصم فٌها علً ، وزٌد ، وجعفر 
ولال زٌد : ابنة  -فً أٌّهم ٌكفلها ، فكل أدلى بحجة ؛ فمال علً : أنا أحك بها وهً ابنة عمٌس 

ى ٌعنً أسماء بنت عمٌس. فمض -أخً. ولال جعفر بن أبً طالب : ابنة عمً ، وخالتها تحتً 

                                                           

 .( عن عابشة ، رضً هللا عنهاٖ٘ٗٔالحدٌث فً صحٌح مسلم برلم )(ٔ)
 .( من حدٌث عابشة ، رضً هللا عنها٘ٗٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )25ٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٕ)
 .(ٕٖ٘ٓ( وسنن ابن ماجه برلم )2ٕٓ/٘( وسنن النسابً )5ٗٓٔ( وسنن أبً داود برلم )ٖٔٔ/ٔالمسند )(ٖ)
 .(1ٖٔٗ( وسنن الترمذي برلم )5ٙٗٗ( وسنن أبً داود برلم )ٕٔ٘ٔصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .21ٖ-22ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .2ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕ٘ٔ/ٗمعانً المرآن:  (5)
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النبً ملسو هيلع هللا ىلص لخالتها ، ولال : "الخالة بمنزلة األم". ولال لعلً : "أنت منً ، وأنا منن". ولال لجعفر 
 .(ٔ)«: "أشبهت َخْلمً وُخلُمً". ولال لزٌد : "أنت أخونا وموالنا

ثم لال ابن كثٌر: ففً هذا الحدٌث أحكام كثٌرة من أحسنها : أنه ، علٌه الصبلة والسبلم 
كم بالحك ، وأرضى كبل من المتنازعٌن ، ولال لزٌد : "أنت أخونا وموالنا" ، كما لال تعالى : ح

ٌِن َوَمَواِلٌُكْم {.. ولد جاء فً الحدٌث:  من ادعى لؽٌر أبٌه ، وهو ٌعلمه ، »} فَإِْخَوانُُكْم فًِ الّدِ
 .(ٕ)«كفر

النسب المعلوم ؛ ولهذا لال ابن كثٌر:"وهذا تشدٌد وتهدٌد ووعٌد أكٌد ، فً التبري من 
ٌِن وَ  ِ فَإِْن لَْم تَْعلَُموا آبَاَءُهْم فَإِْخَوانُُكْم فًِ الّدِ  .(ٖ)َمَواِلٌُكْم{"لال : } اْدُعوُهْم آلبَابِِهْم ُهَو أَْلَسُط ِعْنَد َّللاه

 .(ٖ)َوَمَواِلٌُكْم{"
لال أبو بكرة: لال هللا: }ادعوهم آلبابهم هو عبدالرحمن، عن ابٌه، لال: "عٌٌنة بن عن  

هللا فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فً الدٌن وموالٌكم{، فؤنا ممن ال ٌعرؾ أبوه، وأنا  ألسط عند
 .(ٗ)من إخوانكم فً الدٌن، لال: لال أبً: وهللا إنً ألظنه لو علم أن أباه كان حمارا النتمى إلٌه"

ٌُْكْم ُجنَاٌح فٌَِما أَْخَطؤْتُْم بِِه{ ]األحزاب :   ٌَْس َعلَ [، أي:" ولٌس علٌكم إثم ٘لوله تعالى:}َولَ
 .(٘)فٌما ولعتم فٌه من خطؤ لم تتعمدوه"

ٌمول: وال حرج علٌكم وال وزر فً خطؤ ٌكون منكم فً نسبة بعض من  لال الطبري:" 
 .(ٙ)تنسبونه إلى أبٌه، وأنتم ترونه ابن من ٌنسبونه إلٌه، وهو ابن لؽٌره"

 .(2)ٌمول: إذا دعوت الرجل لؽٌر أبٌه، وأنت ترى أنه كذلن" لال لتادة:" 
إن أخطؤ الرجل بعد النهً فنسبه إلى الذي تبناه ناسٌا، فلٌس علٌه فً ذلن  لال ٌحٌى:" 

 .(1)إثم"
أي : إذا نسبتم بعضهم إلى ؼٌر أبٌه فً الحمٌمة خطؤ ، بعد االجتهاد  لال ابن كثٌر:" 

ضع الحرج فً الخطؤ ورفع إثمه ، كما أرشد إلٌه فً لوله آمًرا واستفراغ الوسع ؛ فإن هللا لد و
[. وثبت فً صحٌح 1ٕٙعباده أن ٌمولوا : } َربهنَا ال تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو أَْخَطؤْنَا { ]البمرة : 

 . (5)«لال هللا : لد فعلت»مسلم أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
عمرو بن العاص لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا اجتهد وفً صحٌح البخاري ، عن 

 . (ٓٔ)«الحاكم فؤصاب ، فله أجران ، وإن اجتهد فؤخطؤ ، فله أجر
إن هللا رفع عن أمتً الخطؤ والنسٌان ، وما ٌُكَرُهون »وفً الحدٌث اآلخر:

 .(ٕٔ)"(ٔٔ)«علٌه
 " فً هذا وجهان:ولال الزجاج: 
جناح فٌما أخطؤتم به مما لد فعلتموه لبل أن تنهوا عن هذا، المعنى: ولٌس أحدهما: ولٌس علٌكم 

 علٌكم جناح فً الذي أخطاتم به.

                                                           

 .( من حدٌث البراء ، رضً هللا عنه55ٕٙرواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٔ)
 .( من حدٌث أبً ذر ، رضً هللا عنه ، بلفظ ممارب1ٖٓ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٕ)
 .25ٖ-21ٖ/ٙر ابن كثٌر: تفسٌ (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .55ٙ/ٖتفسٌر ٌحٌى بن سبلم : (1)
 .( من حدٌث ابن عباسٕٙٔصحٌح مسلم برلم )(5)
 .(2ٖٕ٘صحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 الحددٌث: "رفع عن أمتى الخطؤ والنسٌان وما استكرهوا علٌه". (ٔٔ)

( : فٌه ٌزٌد بن ربٌعة الرحبى وهو ضعٌؾ. ٕٓ٘/ٙ( لال الهٌثمى )ٖٓٗٔ، رلم 52/ٕأخرجه الطبرانى )
 .(5ٓٓٔ، رلم ٕ٘ٔ/ٕوأخرجه أٌضا: الطبرانى فى الشامٌٌن )

 .25ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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وٌجوز أن ٌكون: وال جناح علٌكم فً أن تمولوا له با بنً على ؼٌر أن تتعمد أن تجرٌه مجرى 
 .(ٔ)"الولد فً اإلرث

َدْت لُلُوبُُكْم{ ]ا  ولكنه اإلثم فٌما تمصدتم  [، أي:"٘ألحزاب : لوله تعالى:}َولَِكْن َما تَعَمه
 .(ٕ)"وتعمدتم نسبته إلى ؼٌر أبٌه

ٌمول: ولكن اإلثم والحرج علٌكم فً نسبتكموه إلى ؼٌر أبٌه، وأنتم  لال الطبري:" 
 .(ٖ)تعلمونه ابن ؼٌر من تنسبونه إلٌه"

ُ  لال ابن كثٌر:"  أي : وإنما اإلثم على َمْن تعمد الباطل كما لال تعالى: } ال ٌَُإاِخذُُكُم َّللاه
ٌَْمانُِكْم َولَِكْن ٌَُإاِخذُُكْم بَِما َكَسبَْت لُلُوبُُكم {" َ بِاللهْؽِو فًِ أ

(ٗ). 
ٌمول هللا: ال تدعه لؽٌر أبٌه متعمدا. أما الخطؤ فبل ٌإاخذكم هللا به }ولكن  لال لتادة:" 

 .(٘)خذكم بما تعمدت للوبكم{"ٌإا
 .(ٙ)فالعمد ما أتى بعد البٌان والنهً فً هذا وؼٌره" لال مجاهد:" 
عن ابن عباس ، عن عمر أنه لال : "بعث هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بالحك ، وأنزل معه الكتاب ،  

ورجمنا بعده. ثم لال : لد كنا نمرأ : وال فكان فٌما أنزل علٌه آٌة الرجم ، فرجم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، 
أن ترؼبوا عن آبابكم ، وإن رسول هللا  -أو : إن كفًرا بكم  -ترؼبوا عن آبابكم فإنه كفر بكم 

ملسو هيلع هللا ىلص لال : ال تطرونً  كما أطري عٌسى بن مرٌم ، فإنما أنا عبد ، فمولوا : عبده ورسوله". 
 .(2)النصارى ابن مرٌم" وربما لال َمْعَمر : "كما أطرت

أربع فى أمتى من أمر الجاهلٌة ال ٌتركونهن: الفخر فى األحساب  وفً الحدٌث: " 
 .(1)" والطعن فى األنساب واالستسماء بالنجوم والنٌاحة

ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان هللا ؼفوًرا لمن أخطؤ، ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه
  .(5)اب من ذنبه"رحًٌما لمن ت

وكان هللا ذا ستر على ذنب من ظاهر زوجته فمال الباطل والزور  لال الطبري: ٌمول:" 
من المول، وذم من ادعى ولد ؼٌره ابنا له، إذا تابا وراجعا أمر هللا، وانتهٌا عن لٌل الباطل بعد 

 .(ٓٔ)أن نهاهما ربهما عنه، ذا رحمة بهما أن ٌعالبهما على ذلن بعد توبتهما من خطٌبتهما"
 [:٘-ٗفوابد اآلٌتٌن:]

 إبطال التحرٌم بالظهار الذي كان فً الجاهلٌة. -ٔ
 إبطال عادة التبنً، وما ٌترتب علٌها من حرمة نكاح امرأة المتبنّى. -ٕ
 وجوب دعاء الدعً المتبنّى بؤبٌه إن عرؾ ولو كان حماراً. -ٖ
 إن لم ٌعرؾ للمدعى أب دعً بعنوان األخوة اإلسبلمٌة، أو العمومة أو المولوٌة. -ٗ
ً وهو دعاء رفع ال -٘ حرج واإلثم فً الخطؤ عموما وفٌما نزلت فٌه اآلٌة الكرٌمة خصوصا

 الدعً باسم مدعٌه سبك لسان بدون لصد، أو بمصد ألنه ٌرى أنه ابنه وهو لٌس ابنه.
 

 المرآن

                                                           

 .ٕ٘ٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .2ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .25ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .(2ٗ/ٔالمسند )(2)
( ٖٖٗٔ، رلم ٕٔٗ/2( ، وابن حبان )5ٖٗ، رلم ٗٗٙ/ٕ( ، ومسلم )5ٕٕ٘ٗ، رلم ٕٖٗ/٘أخرجه أحمد )(1)

( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن. وأخرجه أٌضا: أبو ٌعلى ٖٔٗٔ، رلم 5ٖ٘/ٔ( ، والحاكم )ٖٖٗٔ
 .(22٘ٔ، رلم 1ٗٔ/ٖ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .1ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)



ٔ5ٙ 
 

َهاتُُهْم َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى  ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمَّ بِبَْعٍض فًِ }النَّبِ
ِ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمَهاِجِرٌَن إِالَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِلٌَائُِكْم َمْعُروفًا َكاَن ذَ  ِلَن فًِ اْلِكتَاِب ِكتَاِب َّللاَّ

 [ ٙ({ ]األحزاب : َٙمْسُطوًرا )
 التفسٌر: 

النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أولى بالمإمنٌن، وألرب لهم من أنفسهم فً أمور الدٌن والدنٌا، وحرمة أزواج النبً 
ته كحرمة أمهاتهم، فبل ٌجوز نكاح زوجات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  من بعده. وذوو المرابة من ملسو هيلع هللا ىلص على أُمه

المسلمٌن بعضهم أحك بمٌراث بعض فً حكم هللا وشرعه من اإلرث باإلٌمان والهجرة )وكان 
المسلمون فً أول اإلسبلم ٌتوارثون بالهجرة واإلٌمان دون الرحم، ثم نُسخ ذلن بآٌة الموارٌث( 

والبر والصلة واإلحسان  إلى ؼٌر الورثة معروفًا بالنصر -أٌها المسلمون-إال أن تفعلوا 
والوصٌة، كان هذا الحكم المذكور ممدهًرا مكتوبًا فً اللوح المحفوظ، فٌجب علٌكم العمل به. وفً 
اآلٌة وجوب كون النبً ملسو هيلع هللا ىلص أحبه إلى العبد من نفسه، ووجوب كمال االنمٌاد له، وفٌها وجوب 

 ، وأن من سبههن فمد باء بالخسران.احترام أمهات المإمنٌن، زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص
ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهْم{ ]األحزاب :   [، أي:" النبً دمحم صلى هللا ٙلوله تعالى:}النهبِ

 .(ٔ)علٌه وسلم أولى بالمإمنٌن، وألرب لهم من أنفسهم فً أمور الدٌن والدنٌا"
{ دمحم أحك بالمإمنٌن به }ِمْن أْنفُِسِهْم{، أن ٌحكم ٌمول تعالى ذكره: }النه  لال الطبري:"  ًُّ ب

 .(ٕ)فٌهم بما ٌشاء من حكم، فٌجوز ذلن علٌهم"
كما أنت أولى بعبدن ما لضى فٌهم من أمر جاز، كما كلما لضٌت على  لال ابن زٌد:" 

 .(ٖ)عبدن جاز"
ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن    .(ٗ)أَْنفُِسِهْم{، لال: هو أب لهم"عن مجاهد: "}النهبِ
عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "ما من مإمن إال وأنا أولى الناس به فً الدنٌا  

ًُّ أْولَى بالُمْإِمنٌَن ِمْن أْنفُسِهم{، وأٌما مإمن ترن ماال فلورثته  واآلخرة، الرءوا إن شبتم: }النهبِ
 .(٘)ترن دٌنا أو ضٌاعا فلٌؤتنً وأنا مواله"وعصبته من كانوا، وإن 

ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن   عن أبً موسى إسرابٌل بن موسى، لال: "لرأ الحسن هذه اآلٌة: }النهبِ
َهاتُُهم{، لال: لال الحسن: لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "أنا أولى بكل مإمن من  نفسه" ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمه

 .(ٙ)«"أْولَى بالُمْإمنٌن ِمْن أْنفُِسِهْم َوُهَو أٌب لَُهم»لال الحسن: وفً المراءة األولى: 
ًُّ أْولَى بالُمْإِمنٌَِن ِمْن أْنفُِسِهْم َوُهَو أٌب لَُهمْ »عن لتادة، لال:" فً بعض المراءة:   ، «النهبِ

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: أٌما رجل ترن ضٌاعا فؤنا أولى به، وإن ترن ماال فهو  وذُكر لنا أن نب
 .(2)لورثته""
، «النبً أولى بالمإمنٌن من أنفسهم وهو أب لهم»وفً بعض المراءة:  لال الزجاج:" 

وال ٌجوز أن تمرأ بها ألنها لٌست فً المصحؾ المجمع علٌه، والنبً علٌه السبلم أبو األمة فً 
 .(1)الحمٌمة"
ٌر نفسه فً ملن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ولم ٌر والٌة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً من لم  لال سهل التستري:" 

ال »جمٌع األحوال لم ٌذق حبلوة سنته بحال، ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص هو أولى بالمإمنٌن، والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
 .(ٔ)"(5)«لناس أجمعٌنٌإمن أحدكم حتى أكون أحب إلٌه من نفسه وماله وولده وا

                                                           

 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗمعانً المرىن:  (1)
 .ٗٗوصحٌح مسلم: اإلٌمان، رلم  ٘ٔ -ٗٔصحٌح البخاري: اإلٌمان، رلم (5)



ٔ52 
 

َهاتُُهْم{ ]األحزاب :   وزوجاته الطاهرات أمهات [، أي:" ٙلوله تعالى:}َوأَْزَواُجهُ أُمه
 .(ٕ)المإمنٌن فً وجوب تعظٌمهن واحترامهن، وتحرٌم نكاحهن"

ٌمول: وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم علٌهم، فً أنهن ٌحرم علٌهن  لال الطبري:" 
 .(ٖ)نكاحهن من بعد وفاته، كما ٌحرم علٌهم نكاح أمهاتهم"

 .(ٗ)شٌبا أبدا" -ملسو هيلع هللا ىلص -ال ٌحل لمسلم أن ٌتزوج من نساء النبً لال مماتل:" 
 .(٘)ألحد بعده إذ هً بمنزلة األم" -ملسو هيلع هللا ىلص  -أي: ال تحل زوجة النبً  لال الزجاج:" 
أي: منزالت منزلة األمهات فً التحرٌم واستحماق التعظٌم وأما فٌما  لال أبو السعود:" 

 .(ٙ)عدا ذلن فهن كاألجنبٌات"
}وأزواجه أمهاتهم{: تشبٌه لهن باألمهات فً بعض األحكام، وهو  لال الزمخشري:" 

وجوب تعظٌمهن واحترامهن، وتحرٌم نكاحهن: لال هللا تعالى: }َواَل أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدِه 
[، وهن فٌما وراء ذلن بمنزلة األجنبٌات، ولذلن لالت عابشة رضى هللا ٖ٘أَبًَدا{ ]األحزاب : 

. تعنى: أنهن إنما كن أمهات الرجال، لكونهن محرمات علٌهم (2)«لسنا أمهات النساء»عنها: 
كتحرٌم أمهاتهم. والدلٌل على ذلن: أن هذا التحرٌم لم ٌتعد إلى بناتهن، وكذلن لم ٌثبت لهن سابر 

 .(1)أحكام األمهات"
حل لهم لوله: }أمهاتهم{، ٌعنً: فً معنى دون معنى؛ وذلن أنه ال ٌ لال الشافعً:" 

نكاحهن بحال، وال ٌحرم علٌهم نكاح بنات، لو كن لهن، كما ٌحرم علٌهم نكاح بنات أمهاتهم 
 .(5)البلتً ولدنهم أو أرضعنهم"

لال لتادة:" ٌمول: أمهاتهم فً الحرمة، ال ٌحل لمإمن أن ٌنكح امرأة من نساء النبً  
 .(ٓٔ)على كل مإمن مثل حرمة أمه"ملسو هيلع هللا ىلص فً حٌاته إن طلك. وال بعد موته هً حرام 

َهاتُُهم{ ٌعظم بذلن حمهن، وفً   ًُّ أَْولَى بِاْلُمْإِمنٌَِن ِمْن أَْنفُِسِهْم َوأَْزَواُجهُ أُمه وعن لتادة: }النهبِ
 .(ٔٔ)«وهو أب لهم»بعض المراءة: 

هاتُُهْم{: محّرمات علٌهمعن ابن زٌد، لوله: "   .(ٕٔ)}وأْزَواُجهُ أُمه
ِ ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمَهاِجِرٌَن{ لوله تعالى:}  َوأُولُو اأْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعٍض فًِ ِكتَاِب َّللاه

[، أي:" وذوو المرابة من المسلمٌن بعضهم أحك بمٌراث بعض فً حكم هللا ٙ]األحزاب : 
 .(ٖٔ)وشرعه من اإلرث باإلٌمان والهجرة"

ام الذٌن وّرثت بعضهم من بعض، هم أولى بمٌراث ٌمول:" وأولوا األرحلال الطبري:  
 .(ٗٔ)بعض من المإمنٌن والمهاجرٌن أن ٌرث بعضهم بعضا، بالهجرة واإلٌمان دون الرحم"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙٔتفسٌر التستري:  (ٔ)
 .2ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .5ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .2/5ٔتفسٌر أبً السعود:  (ٙ)
ٌا أم. فمالت: لست أم النساء، »أخرجه الدارلطنً من رواٌة مضر األعتك حدثنً حرفاء لالت: للت لعابشة (2)

م. فمالت عابشة إنى لست لالت امرأة لعابشة: ٌا أ»وفً الطبمات من طرٌك مسروق لال « إنما أنا أم الرجال
 .«بؤمن إنما أنا أم الرجال

 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .1٘ٔٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً:  (5)
 .ٖ٘ٔٔ/5(:ص2٘1ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
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أي: ذو الرحم بذي رحمه أولى من المهاجر إذا لم ٌكن من ذوي  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)رحمه"

كان المسلمون فً صدر اإلسبلم ٌتوارثون بالوالٌة فً الدٌن  لال الزمخشري:" 
وبالهجرة ال بالمرابة، كما كانت تتؤلؾ للوب لوم بإسهام لهم فً الصدلات، ثم نسخ ذلن لما دجا 

وعز أهله، وجعل التوارث بحك المرابة فً كتاب هللا فً اللوح. أو فٌما أوحى هللا إلى  (ٕ)اإلسبلم
ٌُْكم{ ]النساء إلى نبٌه وهو هذه اآلٌة. أ ِ َعلَ و فً آٌة الموارٌث. أو فٌما فرض هللا كموله: }ِكتَاَب َّللاه

، أى: األلرباء «أولى األرحام»[، لوله: }من المإمنٌن والمهاجرٌن{، ٌجوز أن ٌكون بٌانا لـٕٗ: 
من هإالء بعضهم أولى بؤن ٌرث بعضا من األجانب. وٌجوز أن ٌكون البتداء الؽاٌة، أى: أولو 

حام بحك المرابة أولى بالمٌراث من المإمنٌن بحك الوالٌة فً الدٌن، ومن المهاجرٌن بحك األر
 .(ٖ)الهجرة"
عن هشام بن عروة عن أبٌه عن الزبٌر بن العوام لال: "أنزل هللا عز وجل فٌنا خاصة  

معشر لرٌش واألنصار :}وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض{، وذلن أنا معشر لرٌش لما لدمنا 
لمدٌنة وال أموال لنا، فوجدنا األنصار نعم اإلخوان، فواخٌناهم ووارثناهم، فواخى أبو بكر ا

خارجة بن زٌد، وآخى عمر فبلنا، وآخى عثمان بن عفان رجبل من بنً زرٌك سعد الزرلً، 
وٌمول بعض الناس ؼٌره، لال الزبٌر: وواخٌت أسنا كعب بن فجبته فابتعلته فوجدت السبلح لد 

ٌرى، فوهللا ٌا بنً، لو مات ٌومبذ عن الدنٌا ما ورثه ؼٌري، حتى أنزل هللا هذه اآلٌة  ثمله فٌما
 .(ٗ)فٌنا معشر لرٌش واألنصار خاصة، فرجعنا إلى موارٌثنا"

ًّ المسلم ال ٌرث من  لال لتادة:" لبث المسلمون زمانا ٌتوارثون بالهجرة، واألعراب
المهاجرٌن شٌبا، فؤنزل هللا هذه اآلٌة، فخلط المإمنٌن بعضهم ببعض، فصارت الموارٌث 

 .(٘)بالملل"
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص لد آَخى بٌن المهاجرٌن واألنصار أّول ما كانت الهجرة،  لال ابن زٌد:"  كان النب

ا تََرَن الواِلدان واألْلربُوَن والهِذٌَن  وكانوا ٌتوارثون على ذلن، ولال هللا: }َوِلُكّلٍ َجعَْلنا َمَواِلً ِممه
رحم لهذا ٌحول دونهم، لال: فكان هذا أّوال فمال  َعمََدْت أٌَمانُُكْم فآتُوُهْم نَِصٌبَُهْم{، لال: إذا لم ٌؤت

هللا: }إال أْن تَْفعَلُوا إلى أْوِلٌابُِكْم َمْعُروفا{ ٌمول: إال أن توصوا لهم }كاَن ذلَن فًِ الِكتاِب َمْسُطوًرا{ 
أن أولً األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا، لال: وكان المإمنون والمهاجرون ال 

ا أولً رحم، حتى ٌهاجروا إلى المدٌنة، ولرأ لال هللا: }َوالهِذٌَن آَمنُوا َولْم ٌتوارثون إن كانو
ٍء حتى ٌُهاِجُروا ... { إلى لوله: }َوفَساٌد َكبٌٌِر{ فكانوا ال  ًْ ٌُهاِجُروا ما لَُكْم ِمْن َوالٌَتِِهّم ِمْن َش

ال ٌمبل من أحد أن  ٌتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح، انمطعت الهجرة، وكثر اإلسبلم، وكان
ًّ ومن معه إال أن ٌهاجر؛ لال: ولال رسول هللا صلى هللا علٌه  ٌكون على الذي كان علٌه النب
وسلم لمن بعث: اؼدوا على اسم هللا ال تؽلوا وال تولوا، ادعوهم إلى اإلسبلم، فإن أجابوكم فالبلوا 

ا علٌكم، فإن أبوا ولم ٌهاجروا وادعوهم إلى الهجرة، فإن هاجروا معكم، فلهم ما لكم، وعلٌهم م
واختاروا دارهم فؤلروهم فٌها، فهم كاألعراب تجري علٌهم أحكام اإلسبلم، ولٌس لهم فً هذا 
الفًء نصٌب". لال: فلما جاء الفتح، وانمطعت الهجرة، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال هجرة بعد الفتح" 

حٌث كانوا، ونسخ ذلن الذي كان بٌن المإمنٌن  وكثر اإلسبلم، وتوارث الناس على األرحام
والمهاجرٌن، وكان لهم فً الفًء نصٌب، وإن ألاموا وأبوا، وكان حمهم فً اإلسبلم واحدا، 

 .(ٙ)المهاجر وؼٌر المهاجر والبدوي وكل أحد، حٌن جاء الفتح"

                                                           

 .ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .دجا اإلسبلم، أى: لوى وألبس كل شًء(ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖالكشاؾ:  (ٖ)
 .ٖٗٔٔ/5(:ص2٘1ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
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فمعنى الكبلم على هذا التؤوٌل: وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض من  لال الطبري:" 
المإمنٌن والمهاجرٌن ببعضهم أن ٌرثوهم بالهجرة، ولد ٌحتمل ظاهر هذا الكبلم أن ٌكون من 

 .(ٔ)صلة األرحام من المإمنٌن والمهاجرٌن، أولى بالمٌراث، ممن لم ٌإمن، ولم ٌهاجر"
أٌها -[، أي:" إال أن تفعلوا ٙلُوا إِلَى أَْوِلٌَابُِكْم َمْعُروفًا{ ]األحزاب : لوله تعالى:}إاِله أَْن تَْفعَ 

 .(ٕ)إلى ؼٌر الورثة معروفًا بالنصر والبر والصلة واإلحسان والوصٌة" -المسلمون
أي : ذهب المٌراث ، وبمً النصر والبر والصلة واإلحسان  لال ابن كثٌر:"

 .(ٖ)والوصٌة"
}إال أن{ استثناء لٌست من األول، المعنى: لكن فعلكم إلى أولٌابكم  لال الزجاج:" 

معروفا جابز، وهو أن ٌوصً الرجل لمن ٌتواله بما أحب من ثلثه، إذا لم ٌكن وارثا، ألنه ال 
 .(ٗ)وصٌة لوارث"

:" استثنى: }أن تفعلوا{ من أعم العام فً معنى النفع واإلحسان، كما لال الزمخشري 
ولى من األجنبى إال فً الوصٌة، ترٌد: أنه أحك منه فً كل نفع من مٌراث وهبة تمول: المرٌب أ

وهدٌة وصدلة وؼٌر ذلن، إال فً الوصٌة. والمراد بفعل المعروؾ: التوصٌة ألنه ال وصٌة 
لوارث وعدى تفعلوا بإلى، ألنه فً معنى: تسدوا وتزلوا، والمراد باألولٌاء: المإمنون 

دٌن ذلن إشارة إلى ما ذكر فً اآلٌتٌن جمٌعا. وتفسٌر الكتاب: ما مر والمهاجرون للوالٌة فً ال
 .(٘)آنفا، والجملة مستؤنفة كالخاتمة لما ذكر من األحكام"

 [، وجوه من التفسٌر:ٙلوله تعالى:}إاِله أَْن تَْفعَلُوا إِلَى أَْوِلٌَابُِكْم َمْعُروفًا{ ]األحزاب : وفً  
 .(1)ابن الحنفٌة، و(2)، وعطاء(ٙ)من ذوي األرحام ، لاله لتادةأحدها : أنه أراد الوصٌة للمشرن 

 .(1)الحنفٌة
 .(5)للمرابة من أهل الشرن وصٌة، وال مٌراث لهم" لال لتادة:" 
ابن جرٌج، لال: "للت لعطاء: ما لوله: }إال أن تفعلوا إلى أولٌابكم معروفا{؟ فمال: عن  

 .(ٓٔ)عطاإه إٌاه حباء ووصٌة له"العطاء، فملت له: المإمن للكافر بٌنهما لرابة؟ لال: نعم 
نزلت هذه اآلٌة فً جواز وصٌة المسلم للٌهودي  لال دمحم بن علً بن الحنفٌة:" 

 .(ٔٔ)والنصرانً"
ٌعنً: إلى ألربابكم أن توصوا لهم من المٌراث للذٌن لم ٌهاجروا من  ولال مماتل:" 

 .(ٕٔ)المسلمٌن، كانوا بمكة أو بؽٌرها"
من المهاجرٌن واألنصار ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثانً : أنه عنَى الوصٌة للحلفاء الذي آخى بٌنهم رسول هللا 

 .(ٖٔ)لاله مجاهد
حلفاإكم الذٌن والى بٌنهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص من المهاجرٌن واألنصار، إمسان  لال مجاهد:" 

 .(ٗٔ)بالمعروؾ والعمل والنصر بٌنهم"

                                                           

 .ٕٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٕٗ٘/ٖالكشاؾ:  (٘)
 .ٕٔٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖ٘ٔٔ/5(:ص2٘5ٔٔ، وابن ابً حاتم)ٕٔٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٕٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/5(:ص2٘5ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖ٘ٔٔ/5(:ص2٘5ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)ٕٔٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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. (ٔ)"}إال أن تفعلوا إلى أولٌابكم معروفا{، ٌمول: إال أن توصوا لهم" زٌد، وروي عن ابن 
 .(ٕ). أي:" أن توصوا إلى أولٌابكم من المهاجرٌن وصٌة"(ٔ)لهم"

 .(ٖ)الثالث : أنه أراد الذٌن آخٌتم تؤتون إلٌهم معروفاً ، لاله مماتل بن حٌان
 .(ٗ)الرابع : أنه عنى وصٌة الرجل إلخوانه فً الدٌن ، لاله السدي

وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب أن ٌمال: معنى ذلن إال أن تفعلوا  لال الطبري:" 
إلى أولٌابكم الذٌن كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص آخى بٌنهم وبٌنكم من المهاجرٌن واألنصار، معروفا من 

ذي لد حث هللا الوصٌة لهم، والنصرة والعمل عنهم، وما أشبه ذلن، ألن كل ذلن من المعروؾ ال
 علٌه عباده.

لال الطبري: "وإنما اخترت هذا المول، وللت: هو أولى بالصواب من لٌل من لال: عنى 
بذلن الوصٌة للمرابة من أهل الشرن، ألن المرٌب من المشرن، وإن كان ذا نسب فلٌس بالمولى، 

المإمنٌن أن ٌتخذوا منهم وذلن أن الشرن ٌمطع والٌة ما بٌن المإمن والمشرن، ولد نهى هللا 
ولٌا بموله: }ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولٌاء{ وؼٌر جابز أن ٌنهاهم عن اتخاذهم أولٌاء، ثم 
ٌصفهم جل ثناإه بؤنهم لهم أولٌاء. وموضع "أن" من لوله: }إال أن تفعلوا{ نصب على االستثناء 

المإمنٌن والمهاجرٌن، إال  ومعنى الكبلم: وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً كتاب هللا من
 .(٘)أن تفعلوا إلى أولٌابكم الذٌن لٌسوا بؤولً أرحام منكم معروفا

[، أي:" كان هذا الحكم ٙلوله تعالى:}َكاَن َذِلَن فًِ اْلِكتَاِب َمْسُطوًرا{ ]األحزاب : 
  .(ٙ)"المذكور ممدهًرا مكتوبًا فً اللوح المحفوظ، فٌجب علٌكم العمل به

ٌمول: كان أولوا األرحام بعضهم أولى ببعض فً اللوح المحفوظ مكتوبا،  الطبري:"لال  
 .(2)ولٌل: كان ذلن فً الكتاب مسطورا: ال ٌرث المشرن المإمن"

 .(1)أي: كان ذلن فً الكتاب الذي فرض فٌه الفرض مكتوبا" لال الزجاج:" 
أي : هذا الحكم ، وهو أن أولً األرحام بعضهم أولى ببعض ، حكم من  لال ابن كثٌر:"

هللا ممدر مكتوب فً الكتاب األول ، الذي ال ٌبدل ، وال ٌؽٌر. لاله مجاهد وؼٌر واحد. وإن كان 
لد ٌمال: لد شرع خبلفه فً ولت لما له فً ذلن من الحكمة البالؽة ، وهو ٌعلم أنه سٌنسخه إلى 

 .(5)األزلً، ولضابه المدري الشرعً" ما هو جار فً لدره
أي: أن أولً األرحام بعضهم  ،"}َكاَن َذِلَن فًِ اْلِكتَاِب َمْسُطوًرا{ عن ابن زٌد، لوله: 

 .(ٓٔ)أولى ببعض فً كتاب هللا"
 .(ٔٔ)ٌمول: مكتوبا أال ٌرث كافر مسلما" لال ٌحٌى:" 
ٌعنً: مكتوبا فً اللوح المحفوظ أن المإمنٌن أولى ببعض فً المٌراث من  لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)الكفار"

 
 المرآن

                                                           

 .ٕٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٖٙ/ٗانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٗ٘/ٖالكشاؾ:  (ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)



ٕٓٔ 
 

ْذنَا }َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النَّبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم َوِمْنَن َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم َوأَخَ 
 [ 1حزاب : ({ ]األ1ِمْنُهْم ِمٌثَالًا َغِلًٌظا )

 التفسٌر: 
حٌن أخذنا من النبٌٌن العهد المإكد بتبلٌػ الرسالة، وأخذنا المٌثاق منن ومن  -أٌها النبً-واذكر 

نوح وإبراهٌم وموسى وعٌسى ابن مرٌم )وهم أولو العزم من الرسل على المشهور( ، وأخذنا 
ق   بعضهم بعًضا.منهم عهًدا مإكًدا بتبلٌػ الرسالة وأداء األمانة، وأن ٌَُصّدِ

 -أٌها النبً-[، أي:" واذكر 2لوله تعالى:}َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النهبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم{ ]األحزاب :  
 .(ٔ)حٌن أخذنا من النبٌٌن العهد المإكد بتبلٌػ الرسالة"

كان ذلن فً الكتاب مسطورا، إذ كتبنا كل ما هو كابن فً الكتاب  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)نا من النبٌٌن مٌثالهم{ كان ذلن أٌضا فً الكتاب مسطورا، وٌعنً بالمٌثاق: العهد"}وإذ أخذ
 .(ٖ)"إنما أخذ هللا مٌثاق النبٌٌن على لومهم" "."مٌثالهم عهدهم لال ابن عباس: 
ٌمول تعالى مخبرا عن أولً العزم الخمسة ، وبمٌة األنبٌاء : أنه أخذ  لال ابن كثٌر:" 

علٌهم العهد والمٌثاق فً إلامة دٌن هللا ، وإببلغ رسالته ، والتعاون والتناصر واالتفاق ، كما لال 
ٌْتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمةٍ  ُ ِمٌثَاَق النهبٌٌَِِّن لََما آتَ ٌق ِلَما  تعالى : } َوإِْذ أََخَذ َّللاه ثُمه َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصّدِ

اَل فَاْشَهُدوا َوأَنَا َمعَُكْم لَتُْإِمنُنه بِِه َولَتَْنُصُرنههُ لَاَل أَأَْلَرْرتُْم َوأََخْذتُْم َعلَى َذِلُكْم إِْصِري لَالُوا أَْلَرْرنَا لَ 
أخذ علٌهم بعد إرسالهم ، وكذلن  [، فهذا العهد والمٌثاق1َٔمعَُكْم ِمَن الشهاِهِدٌَن { ]آل عمران : 

 .(ٗ)هذا"
[، أي:" 2لوله تعالى:}َوِمْنَن َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ ]األحزاب :  

 .(٘)وأخذنا المٌثاق منن ومن نوح وإبراهٌم وموسى وعٌسى ابن مرٌم"
}ومنن{ ٌا دمحم }ومن نوح وإبراهٌم وموسى وعٌسى ابن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)مرٌم{"

نص من بٌنهم على هإالء الخمسة ، وهم أولو العزم ، وهو من باب  لال ابن كثٌر:" 
ح بذكرهم أٌضا فً هذه اآلٌة ، وفً لوله : } َشَرَع لَُكْم ِمَن  عطؾ الخاص على العام ، ولد صره

ٌِن َما َوصهى بِِه نُوحً  ٌْنَا بِِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَلٌُِموا الّدِ ٌَْن َوَما َوصه ٌْنَا إِلَ ا َوالهِذي أَْوَح
لُوا فٌِِه { ]الشورى :  ٌَن َوال تَتَفَره [ ، فذكر الطرفٌن والوسط ، الفاتح والخاتم ، ومن بٌنهما ٖٔالّدِ

اق بها ، كما لال : } َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن على هذا الترتٌب. فهذه هً الوصٌة التً أخذ علٌهم المٌث
؛ النهبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم َوِمْنَن َوِمْن نُوحٍ َوإِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{، فبدأ فً هذه اآلٌة بالخاتم 

 .(2)ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات هللا وسبلمه علٌهم" -صلوات هللا وسبلمه علٌه  -لشرفه 
 فً أخذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -المعنى: اذكر إذ أخذنا، فذكره هللا  لال الزجاج:" 

المٌثاق لبل نوح. وجاء فً التفسٌر: إنً خلمت لبل األنبٌاء، وبعثت بعدهم. فعلى هذا المول ال 
 -تمدٌم فً هذا الكبلم وال تؤخٌر. هو على نسمه، وأخذ المٌثاق حٌث أخرجوا من صلب آدم 

كالذر. ومذهب أهل اللؽة أن الواو معناها االجتماع، ولٌس فٌها دلٌل أن  -لٌه صلى هللا ع
المذكور أوال ال ٌستمٌم أن ٌكون معناه التؤخٌر. فالمعنى على مذهب أهل اللؽة، ومن نوح 
اِكِعٌَن{ ]آل  وإبراهٌم وموسى وعٌسى ابن مرٌم ومنن، ومثله لوله: }َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الره

 .(1)["ٖٗ: عمران 

                                                           

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٙٔٔ/5(:ص2٘52ٔ(،)2٘5ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٗمعانً المرآن:  (1)



ٕٕٓ 
 

عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فً لول هللا تعالى : "} َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن  
كنت أول النبٌٌن فً الخلك وآخرهم فً »النهبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم َوِمْنَن َوِمْن نُوحٍ { اآلٌة : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : 

 .(ٔ)«"ئ بً  لبلهمالبعث ، فَبُد
وعن أبى هرٌرة لال : "خٌار ولد آدم خمسة : نوح ، وإبراهٌم ، وموسى ، وعٌسى ،  

 .(ٕ)ودمحم ، وخٌرهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أجمعٌن"
عن لتادة، لوله: "}وإذ أخذنا من النبٌٌن مٌثالهم ومنن ومن نوح{، لال: وذكر لنا أن نبً  

، }وإبراهٌم وموسى «كنت أول األنبٌاء فً الخلك، وآخرهم فً البعث»ٌمول: هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان 
وعٌسى ابن مرٌم وأخذنا منهم مٌثالا ؼلٌظا{، مٌثاق أخذه هللا على النبٌٌن، خصوصا أن ٌصدق 

 .(ٖ)بعضهم بعضا، وأن ٌتبع بعضهم بعضا"
النبٌٌن مٌثالهم ومنن أبو هبلل، لال: كان لتادة إذا تبل هذه اآلٌة: }وإذ أخذنا من لال  

 .(ٗ)ومن نوح{، لال: كان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أول النبٌٌن فً الخلك"
 .(٘)عن مجاهد، لوله: "}من النبٌٌن مٌثالهم ومنن ومن نوح{، لال: فً ظهر آدم" 
 .(ٙ)ولال الكلبً: "فً صلب آدم أن ٌبلؽوا الرسالة" 
وأن فٌهم  -ٌعنً : ذرٌته  -آدم ، فنظر إلٌهم عن أبً بن كعب لال : "ورفع أباهم و 

الؽنً والفمٌر ، وحسن الصورة ، ودون ذلن ، فمال : رب ، لو سوٌَت بٌن عبادن ؟ فمال : إنً 
أحببت أن أشكر. وأرى فٌهم األنبٌاء مثل السرج ، علٌهم كالنور ، وخصوا بمٌثاق آخر من 

َوإِْذ أََخْذنَا ِمَن النهبٌٌَِِّن ِمٌثَالَُهْم َوِمْنَن َوِمْن نُوح الرسالة والنبوة ، فهو الذي ٌمول هللا تعالى : } 
 .(2)]َوإِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى اْبِن َمْرٌََم{ اآلٌة"

[، أي:" وأخذنا منهم عهًدا مإكًدا 2لوله تعالى:}َوأََخْذنَا ِمْنُهْم ِمٌثَالًا َؼِلًٌظا{ ]األحزاب :  
ق بعضهم بعًضا"بتبلٌػ الرسالة وأداء األما   .(1)نة، وأن ٌَُصّدِ

 .(5)"ٌمول: وأخذنا من جمٌعهم عهدا مإكدا أن ٌصدق بعضهم بعضا" لال الطبري: 
 .(ٓٔ)المٌثاق الؽلٌظ: العهد" لال ابن عباس:" 

 
 المرآن

اِدلٌَِن َعْن ِصْدلِِهْم َوأََعدَّ ِلْلَكافِِرٌَن َعَذابًا أَِلًٌما )  [ 1({ ]األحزاب : 1}ِلٌَْسؤََل الصَّ
 التفسٌر: 

ا أجابتهم به أممهم، فٌجزي هللا  أخذ هللا ذلن العهد من أولبن الرسل؛ لٌسؤل المرسلٌن عمه
 فً جهنم.المإمنٌن الجنة، وأعد للكافرٌن ٌوم المٌامة عذابًا شدًٌدا 

اِدلٌَِن َعْن ِصْدلِِهْم{ ]األحزاب :   [، أي:" أخذ هللا ذلن العهد من 1لوله تعالى:}ِلٌَْسؤََل الصه
ا أجابتهم به أممهم، فٌجزي هللا المإمنٌن الجنة"  .(ٔ)أولبن الرسل؛ لٌسؤل المرسلٌن عمه

                                                           

 .سعٌد بن بشٌر فٌه ضعؾ" ،  ولال:"1ٖٗ-1ٖٖ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
( من ٖٓٓٔ( وتمام فً الفوابد برلم )2ٖٖ/ٖ( وابن عدي فً الكامل )ٙورواه أبو نعٌم فً دالبل النبوة ص )

لس ولد عنعن. الثانٌة : طرق عن سعٌد بن بشٌر عن لتادة به ، وفً إسناده علتان : األولى : الحسن البصري مد
سعٌد بن بشٌر ضعٌؾ ولد خولؾ ، خالفه أبو هبلل وسعٌد بن أبً عروبة فماال : عن لتادة مرسبل ، ا.هـ انظر: 

 ( للشٌخ ناصر األلبانً[.ٔٙٙ]من السلسلة الضعٌفة رلم )
 ضعؾ".  مولوؾ ، وحمزة فٌه :"1ٖٖ/ٙ. لال ابن كثٌر:( "كشؾ األستار"1ٖٕٙ( مسند البزار برلم )(ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٓٔ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙ)
 .1ٖٖ/ٙجعفر الرازي كما فً تفسٌر ابن كثٌر: رواه   (2)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)



ٕٖٓ 
 

  .(ٕ)ٌعنً: المبلؽٌن المإدٌن من الرسل" لال مجاهد:" 
 .(ٖ)الرسل المإّدٌن المبلؽٌن" وفً رواٌة:"

 .(ٗ)ٌعنً: النبٌٌن،  أنهم بلؽوا الرسالة إلى لومهم من هللا" لال ٌحٌى:" 
أخذنا من هإالء األنبٌاء مٌثالهم كٌما أسؤل المرسلٌن عما أجابتهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)به أممهم، وما فعل لومهم فٌما أبلؽوهم عن ربهم من الرسالة"
معناه: لٌسؤل المبلؽٌن من الرسل عن صدلهم فً تبلٌؽهم. وتؤوٌل مسؤلة  الزجاج:"لال  
}َوإِْذ  -عز وجل  -التبكٌت للذٌن كفروا بهم، كما لال هللا  -أنهم صادلون  -وهللا ٌعلم  -الرسل 

ًَ إِ  ُ ٌَا ِعٌَسى اْبَن َمْرٌََم أَأَْنَت لُْلَت ِللنهاِس اتهِخذُونًِ َوأُّمِ { ]المابدة : لَاَل َّللاه ٌِْن ِمْن ُدوِن َّللاه [، ٙٔٔلََه
ٌَْس ِلً بَِحّكٍ إِْن ُكْنُت لُْلتُهُ فَمَْد َعِلْمتَه{ ]المابدة  : فؤجاب فمال: }ُسْبَحانََن َما ٌَُكوُن ِلً أَْن أَلُوَل َما لَ

 .(ٙ)وٌله: التبكٌت للمكذبٌن"[، فتؤ2ٔٔ}َما لُْلُت لَُهْم إاِله َما أََمْرتَنًِ بِِه{ ]المابدة :  [، ثم لال :ٙٔٔ
ٌمول: أخذنا مٌثالهم لكً ٌسؤل الصادلٌن، ٌعنً النبٌٌن، هل بلؽوا  لال الواحدي:" 

الرسالة، والمعنى: لٌسؤل المبلؽٌن من الرسل عن صدلهم فً تبلٌؽهم ٌوم المٌامة، وتؤوٌل مسؤلة 
 .(2)الرسل، وهللا ٌعلم إنهم لصادلون، التبكٌت للذٌن كفروا بهم، وتم الكبلم"

ن عن تبلٌؽهم الرسالة، فإن لال لابل: وأي حكمة فً أي: لٌسؤل النبٌٌ لال السمعانً:" 
سإالهم عن تبلٌػ الرسالة؟ والجواب عنه: الحكمة فً ذلن تبكٌت الذٌن أرسلوا إلٌهم، وعلى هذا 
المعنى لوله تعالى: }وإذ لال هللا ٌا عٌسى ابن مرٌم أأنت للت للناس اتخذونً وأمً إلهٌن من 

عن عملهم هلل، ولٌل: لٌسؤل الصادلٌن بؤفواههم عن صدلهم دون هللا{ . وٌمال: لٌسؤل الصادلٌن 
 .(1)فً للوبهم"

فنحن نشهد أن الرسل لد بَلهؽُوا رساالت ربهم ، ونصحوا األمم وأفصحوا  لال ابن كثٌر:" 
لهم عن الحك المبٌن ، الواضح الجلً ، الذي ال لبس فٌه ، وال شن ، وال امتراء ، وإن كذبهم 
َمْن كذبهم من الجهلة والمعاندٌن والمارلٌن والماسطٌن ، فما جاءت به الرسل هو الحك ، وَمْن 

 .(5)الضبلل" خالفهم فهو على
[، أي:" وأعد للكافرٌن ٌوم المٌامة 1لوله تعالى:}َوأََعده ِلْلَكافِِرٌَن َعَذابًا أَِلًٌما{ ]األحزاب :  

  .(ٓٔ)عذابًا شدًٌدا فً جهنم"
 .(ٔٔ)ٌمول: وأعّد للكافرٌن باهلل من األمم عذابا موجعا" لال الطبري: " 
  .(ٕٔ)أي: للكافرٌن بالرسل " لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)لال ابن كثٌر:" }َوأََعده ِلْلَكافِِرٌَن {، أي : من أممهم } َعَذابًا أَِلًٌما { أي : موجعا" 

 [:1-ٙفوابد اآلٌات:]
 .وفً اآلٌة وجوب كون النبً ملسو هيلع هللا ىلص أحبه إلى العبد من نفسه، ووجوب كمال االنمٌاد له -ٔ
ٌِْه حرمة نكاح أزواج النبً َصلهى هللاُ َعلٌَْ  -ٕ ِه َوَسلهَم وأنهن أمهات المإمنٌن وهو َصلهى هللاُ َعلَ

 َوَسلهَم كاألب لهم.

                                                                                                                                                                      

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٓ. وأخرجه الطبري: 2ٗ٘تفسٌر مجاهد:  (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .2ٖٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٓٙٗ/ٖالتفسٌر الوسٌط:  (2)
 .ٕٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
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 وجوب احترام أمهات المإمنٌن، زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص، وأن من سبههن فمد باء بالخسران. -ٖ
 بطبلن التوارث بالمإاخاة والهجرة والتحالؾ الذي كان فً صدر اإلسبلم. -ٖ
 لؽٌر الوارث بالثلث فؤلل.جواز الوصٌة  -ٗ
 وجوب توحٌد هللا تعالى فً عبادته ودعوة الناس إلى ذلن. -٘
 تمرٌر التوحٌد بؤخذ المٌثاق به على كافة األنبٌاء والمرسلٌن. -ٙ
 

 المرآن
ٌِْهْم ِرًٌحا ٌُْكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَؤَْرَسْلنَا َعلَ ِ َعلَ َوُجنُوًدا لَْم  }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصًٌرا )  [ 1({ ]األحزاب : 1تََرْوَها َوَكاَن َّللاَّ
 التفسٌر: 

-أٌام ؼزوة األحزاب « المدٌنة» تعالى التً أنعمها علٌكم فً ٌا معشر المإمنٌن اذكروا نعمة هللا
، والٌهود والمنافمون « المدٌنة»، حٌن اجتمع علٌكم المشركون من خارج -وهً ؼزوة الخندق

وما حولها، فؤحاطوا بكم، فؤرسلنا على األحزاب رًٌحا شدٌدة التلعت خٌامهم « المدٌنة»من 
لسماء لم تروها، فولع الرعب فً للوبهم. وكان هللا بما ورمت لدورهم، وأرسلنا مبلبكة من ا

 تعملون بصًٌرا، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء.
ٌُْكْم إِْذ َجاَءتُْكْم ُجنُوٌد{ ]األحزاب :   ِ َعلَ [، 5لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا نِْعَمةَ َّللاه

ولت مجًء جنود األحزاب لى التً أنعمها علٌكم أي:" ٌا معشر المإمنٌن اذكروا نعمة هللا تعا
 .(ٔ)وتؤلبهم علٌكم"

فى الدفع عنكم }إذ جاءتكم جنود{ من المشركٌن، ٌعنً: أبا سفٌان بن  لال مماتل:أي:" 
 .(ٕ)"حرب ومن اتبعه

}ٌاأٌها الذٌن آمنوا اذكروا نعمة هللا علٌكم{ التً أنعمها على  لال الطبري:ٌمول:" 
جماعتكم وذلن حٌن حوصر المسلمون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٌام الخندق }إذ جاءتكم جنود{: جنود 

 .(ٖ)األحزاب: لرٌش، وؼطفان، وٌهود بنً النضٌر"
ٌِْهْم ِرًٌحا َوُجنُو  فؤرسلنا على  [، أي:"5ًدا لَْم تََرْوَها{ ]األحزاب : لوله تعالى:}فَؤَْرَسْلنَا َعلَ

 .(ٗ)"األحزاب رٌحاً شدٌدة وجنوداً من المبلبكة لم تروهم
}فؤرسلنا علٌهم رٌحا{ شدٌدة }وجنودا لم تروها{ من المبلبكة، ألؾ ملن  لال مماتل:" 

الجهد والضعؾ ما فٌه المإمنون من  -عز وجل -لما رأى هللا... -علٌه السبلم -فٌهم جبرٌل
بعث علٌهم رٌحا وجنودا من المبلبكة، فؤطفؤت الرٌح نٌرانهم، وألمت أبنٌتهم، وأكفؤت لدورهم »

ونزعت أوتادهم، ونسفت التراب فً وجوههم، وجالت الدواب بعضها فً بعض، وسمعوا تكبٌر 
م بالشر المبلبكة فً نواحً عسكرهم فرعبوا، فمال طلٌحة بن خوٌلد األسدي: إن دمحما لد بدأك

فالنجاة النجاة، فنادى ربٌس كل لوم بالرحٌل فانهزموا لٌبل بما استخموا من أمتعتهم، ورفضوا 
 .(٘)"بعضها ال ٌبصرون شٌبا من شدة الرٌح والظلمة، فانهزموا

 .(ٙ)ٌوم أبً سفٌان ٌوم األحزاب"لال ابن عباس:"كان  
الجنود: لرٌش وؼطفان وبنو لرٌظة، وكانت الجنود التً أرسل هللا علٌهم  لال رومان:" 

 .(2)مع الرٌح: المبلبكة"

                                                           

 .5ٔٗ، والتفسٌر المٌسر: 2ٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٕٗٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .22ٗ-2ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
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نزلت هذه اآلٌة ٌوم األحزاب ولد حصر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهرا فخندق رسول  لال لتادة:" 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وألبل  (ٔ)لوا بعموةهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وألبل أبو سفٌان بمرٌش ومن تبعه من الناس، حتى نز

عٌٌنة بن حصن، أحد بنً بدر ومن تبعه من الناس حتى نزلوا بعموة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكاتبت 
الٌهود أبا سفٌان وظاهروه، فمال حٌث ٌمول هللا تعالى: }إذ جاءوكم من فولكم ومن أسفل منكم{ 

الرٌح، فذكر لنا أنهم كانوا كلما أولدوا نارا أطفؤها هللا، حتى لمد ذكر فبعث هللا علٌهم الرعب و
لنا أن سٌد كل حً ٌمول: ٌا بنً فبلن هلم إلً، حتى إذا اجتمعوا عنده فمال: النجاء النجاء، أتٌتم 

 .(ٕ)لما بعث هللا علٌهم من الرعب"
، وأبو سفٌان، عن مجاهد، لوله: "}إذ جاءتكم جنود{، لال: األحزاب: عٌٌنة بن بدر 

ولرٌظة، ولوله: }فؤرسلنا علٌهم رٌحا{، لال: رٌح الصبا أرسلت على األحزاب ٌوم الخندق، 
حتى كفؤت لدورهم على أفواهها، ونزعت فساطٌطهم حتى أظعنتهم. ولوله: }وجنودا لم تروها{، 

 .(ٖ)لال: المبلبكة ولم تماتل ٌومبذ"
اب: انطلمً ننصر رسول هللا صلى هللا لالت الجنوب للشمال لٌلة األحز لال عكرمة:" 

علٌه وسلم، فمال الشمال: إن الحرة ال تسري باللٌل، لال: فكانت الرٌح التً أرسلت علٌهم 
 .(ٗ)الصبا"

عن أبً سعٌد، لال: للنا ٌوم الخندق: ٌا رسول هللا بلؽت الملوب الحناجر، فهل من شًء  
، فضرب هللا وجوه أعدابه بالرٌح، «من روعاتنانعم لولوا: اللهم استر عوراتنا، وآ»تموله؟ لال: 

 .(٘)فهزمهم هللا بالرٌح"
أرسلنً خالً عثمان بن مظعون لٌلة الخندق فً برد شدٌد ورٌح، إلى لال عبدهللا :"  

المدٌنة، فمال: ابتنا بطعام ولحاؾ لال: فاستؤذنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤذن لً ولال: "من لمٌت من 
فمرهم ٌرجعوا". لال: فذهبت والرٌح تسفً كل شًء، فجعلت ال ألمى أحدا إال أمرته أصحابً 

بالرجوع إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: فما ٌلوي أحد منهم عنمه؛ لال: وكان معً ترس لً، فكانت الرٌح 
تضربه علً، وكان فٌه حدٌد، لال: فضربته الرٌح حتى ولع بعض ذلن الحدٌد على كفً، 

 .(ٙ)ذها إلى األرض"فؤنف
دمحم بن كعب المرظً: "لال فتى من أهل الكوفة لحذٌفة بن الٌمان: ٌا أبا عبد هللا، لال  

رأٌتم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحبتموه؟ لال: نعم ٌا بن أخً، لال: فكٌؾ كنتم تصنعون؟ لال: وهللا لمد 
ً على األرض، لحملناه على أعنالنا. لال كنا نجهد، لال الفتى: وهللا لو أدركناه ما تركناه ٌمش

حذٌفة: ٌا بن أخً، وهللا لمد رأٌتنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالخندق، وصلى رسول هللا هوٌا من اللٌل ثم 
التفت إلٌنا فمال: "من رجل ٌموم فٌنظر لنا ما فعل الموم؟ ٌشرط له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إن ٌرجع أدخله 

الجنة"، فما لام أحد، ثم صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هوٌا من اللٌل، ثم التفت إلٌنا فمال مثله، فما لام  هللا
منا رجل، ثم صلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هوٌا من اللٌل، ثم التفت إلٌنا فمال: "من رجل ٌموم فٌنظر لنا 

 الرجعة، أسؤل هللا أن ٌكون رفٌمً فً الجنة" فما ما فعل الموم ثم ٌرجع، ٌشترط له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
لام رجل من شدة الخوؾ، وشدة الجوع، وشدة البرد؛ فلما لم ٌمم أحد، دعانً رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم، فلم ٌكن لً بد من المٌام حٌن دعانً، فمال: "ٌا حذٌفة اذهب فادخل فً الموم 

تؤتٌنا". لال: فذهبت فدخلت فً الموم، والرٌح وجنود هللا تفعل بهم  فانظر، وال تحدثن شٌبا حتى
ما تفعل، ال تمر لهم لدرا وال نارا وال بناء؛ فمام أبو سفٌان فمال: ٌا معشر لرٌش، لٌنظر امرإ 
من جلٌسه، فمال حذٌفة: فؤخذت بٌد الرجل الذي إلى جنبً، فملت: من أنت؟ فمال: أنا فبلن بن 

سفٌان: ٌا معشر لرٌش، إنكم وهللا ما أصبحتم بدار ممام، ولمد هلن الكراع فبلن؛ ثم لال أبو 

                                                           

 .العموة: الساحة وما حول الدار. )عن اللسان: عما((ٔ)
 .ٕٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٗٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
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والخؾ، واختلفت بنو لرٌظة، وبلؽنا عنهم الذي نكره، ولمٌنا من هذه الرٌح ما ترون، وهللا ما 
ٌطمبن لنا لدر، وال تموم لنا نار، وال ٌستمسن لنا بناء، فارتحلوا فإنً مرتحل، ثم لام إلى جمله 

، فجلس علٌه، ثم ضربه فوثب به على ثبلث، فما أطلك عماله إال وهو لابم. ولوال وهو معمول
عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلً أن ال تحدث شٌبا حتى تؤتٌنً، لو شبت لمتلته بسهم؛ لال حذٌفة: فرجعت 

نً بٌن رجلٌه، وطرح إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو لابم ٌصلً فً مرط لبعض نسابه؛ فلما رآنً أدخل
علً طرؾ المرط، ثم ركع وسجد وإنً لفٌه؛ فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت ؼطفان بما فعلت 

 .(ٔ)لرٌش، فانشمروا راجعٌن إلى ببلدهم"
دمحم بن إسحاق، "عن ٌزٌد بن رومان مولى آل الزبٌر، عن عروة بن الزبٌر، وعمن لال  

عن الزهري، وعن عاصم بن عمر بن لتادة، عن عبد ال أتهم، عن عبٌد هللا بن كعب بن مالن، و
هللا بن أبً بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم، وعن دمحم بن كعب المرظً، وعن ؼٌرهم من علمابنا 
أنه كان من حدٌث الخندق أن نفرا من الٌهود، منهم سبلم بن أبً الحمٌك النضري، وحًٌ بن 

لنضري، وهوذة بن لٌس الوابلً، وأبو عمار أخطب النضري، وكنانة بن الربٌع بن أبً الحمٌك ا
الوابلً، فً نفر من بنً النضٌر، ونفر من بنً وابل، وهم الذٌن حزبوا األحزاب على رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خرجوا حتى لدموا مكة على لرٌش، فدعوهم إلى حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولالوا: إنا 

ؤصله، فمال لهم لرٌش: ٌا معشر ٌهود، إنكم أهل الكتاب األول، سنكون معكم علٌه حتى نست
والعلم بما أصبحنا نختلؾ فٌه نحن ودمحم، أفدٌننا خٌر أم دٌنه؟ لالوا: بل دٌنكم خٌر من دٌنه، 
وأنتم أولى بالحك منه لال: فهم الذٌن أنزل هللا فٌهم: }ألم تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبا من الكتاب 

طاؼوت وٌمولون للذٌن كفروا هإالء أهدى من الذٌن آمنوا سبٌبل ... {، إلى ٌإمنون بالجبت وال
لوله: }وكفى بجهنم سعٌرا{ فلما لالوا ذلن لمرٌش، سرهم ما لالوا، ونشطوا لما دعوهم له من 
حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاجتمعوا لذلن واتعدوا له، ثم خرج أولبن النفر من الٌهود، حتى جاءوا 

فان من لٌس عٌبلن، فدعوهم إلى حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وأخبروهم أنهم سٌكونون معهم علٌه، ؼط
وأن لرٌشا لد تابعوهم على ذلن، فاجتمعوا فٌه، فؤجابوهم فخرجت لرٌش ولابدها أبو سفٌان بن 

بن  حرب، وخرجت ؼطفان ولابدها عٌٌنة بن حصن بن حذٌفة بن بدر فً بنً فزارة، والحارث
عوؾ بن أبً حارثة المري فً بنً مرة، ومسعر بن رخٌلة بن نوٌرة بن طرٌؾ بن سحمة بن 
عبد هللا بن هبلل بن خبلوة بن أشجع بن رٌث بن ؼطفان، فٌمن تابعه من لومه من أشجع؛ فلما 

فرغ رسول  سمع بهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبما اجتمعوا له من األمر ضرب الخندق على المدٌنة؛ فلما
هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الخندق، ألبلت لرٌش حتى نزلت بمجتمع األسٌال من رومة بٌن الجرؾ والؽابة فً 
عشرة آالؾ من أحابٌشهم، ومن تابعهم من بنً كنانة وأهل تهامة، وألبلت ؼطفان ومن تابعهم 

 والمسلمون حتى من أهل نجد، حتى نزلوا بذنب نممً إلى جانب احد، وخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
جعلوا ظهورهم إلى سلع فً ثبلثة آالؾ من المسلمٌن، فضرب هنالن عسكره، والخندق بٌنه 
وبٌن الموم، وأمر بالذراري والنساء، فرفعوا فً اآلطام، وخرج عدو هللا حًٌ بن أخطب 

د وادع النضري، حتى أتى كعب بن أسد المرظً، صاحب عمد بنً لرٌظة وعهدهم، وكان ل
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على لومه، وعاهده على ذلن وعالده، فلما سمع كعب بحًٌ بن أخطب، أؼلك 
دونه حصنه، فاستؤذن علٌه، فؤبى أن ٌفتح له، فناداه حًٌ: ٌا كعب افتح لً، لال: وٌحن ٌا حًٌ، 

ر منه إال وفاء إنن امرإ مشبوم، إنً لد عاهدت دمحما، فلست بنالض ما بٌنً وبٌنه، ولم أ
وصدلا؛ لال: وٌحن افتح لً أكلمن، لال: ما أنا بفاعل، لال: وهللا إن أؼلمت دونً إال تخوفت 
على جشٌشتن أن آكل معن منها، فؤحفظ الرجل، ففتح له، فمال: ٌا كعب جبتن بعز الدهر، 

ة، وببحر طم، جبتن بمرٌش على لاداتها وساداتها، حتى أنزلتهم بمجتمع األسٌال من روم
وبؽطفان على لاداتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نممى إلى جانب أحد، لد عاهدونً وعالدونً 
أال ٌبرحوا حتى ٌستؤصلوا دمحما ومن معه، فمال له كعب بن أسد: جبتنً وهللا بذل الدهر، وبجهام 

 إال صدلا لد هراق ماءه، ٌرعد وٌبرق، لٌس فٌه شًء، فدعنً ودمحما وما أنا علٌه، فلم أر من دمحم

                                                           

 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
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ووفاء؛ فلم ٌزل حًٌ بكعب ٌفتله فً الذروة والؽارب حتى سمح له على أن أعطاهم عهدا من 
هللا ومٌثالا لبن رجعت لرٌش وؼطفان ولم ٌصٌبوا دمحما أن أدخل معن فً حصنن حتى ٌصٌبنً 

؛ فلما ما أصابن، فنمض كعب بن أسد عهده، وبرئ مما كان علٌه، فٌما بٌنه وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
انتهى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخبر، وإلى المسلمٌن، بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئ المٌس، أحد بنً األشهل، وهو ٌومبذ سٌد األوس، وسعد بن عبادة بن دٌلم أخً بنً ساعدة 

الخزرج، ومعهما عبد هللا بن رواحة أخو بلحرث بن بن كعب بن الخزرج، وهو ٌومبذ سٌد 
الخزرج، وخوات بن جبٌر أخو بنً عمرو بن عوؾ، فمال: "انطلموا حتى تنظروا أحك ما بلؽنا 
عن هإالء الموم أم ال؟ فإن كان حما فالحنوا لً لحنا أعرفه، وال تفتوا فً أعضاد الناس، وإن 

وا به للناس" فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم على كانوا على الوفاء فٌما بٌننا وبٌنهم، فاجهر
أخبث ما بلؽهم عنهم، ونالوا من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولالوا: ال عهد بٌننا وبٌن دمحم وال عمد، فشاتمهم 
سعد بن عبادة وشاتموه، وكان رجبل فٌه حدة، فمال له سعد بن معاذ: دع عنن مشاتمتهم، فما 

مشاتمة، ثم ألبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسلموا علٌه، بٌننا وبٌنهم أربى من ال
ثم لالوا: عضل والمارة: أي كؽدر عضل والمارة بؤصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب الرجٌع خبٌب 

المسلمٌن، وعظم عند ذلن بن عدي وأصحابه، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هللا أكبر، أبشروا ٌا معشر 
الببلء، واشتد الخوؾ، وأتاهم عدوهم من فولهم، ومن أسفل منهم، حتى ظن المسلمون كل ظن، 
ونجم النفاق من بعض المنافمٌن، حتى لال معتب بن لشٌر أخو بنً عمرو بن عوؾ: كان دمحم 

لال أوس بن  ٌعدنا أن نؤكل كنوز كسرى ولٌصر، وأحدنا ال ٌمدر أن ٌذهب إلى الؽابط، وحتى
لٌظً أحد بنً حارثة بن الحارث: ٌا رسول هللا إن بٌوتنا لعورة من العدو، وذلن عن مئل من 
رجال لومه، فؤذن لنا فلنرجع إلى دارنا، وإنها خارجة من المدٌنة، فؤلام رسول هللا صلى هللا 

بالنبل علٌه وسلم بضعا وعشرٌن لٌلة لرٌبا من شهر، ولم ٌكن بٌن الموم حرب إال الرمً 
 .(ٔ)والحصار"

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصًٌرا{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان هللا بما تعملون 5لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه
 .(ٕ)بصًٌرا، ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء"

  .(ٖ)أي: علٌما" لال السمعانً:" 
وذلن صبرهم على ما كانوا فٌه من  -وكان هللا بؤعمالكم ٌومبذ لال الطبري: ٌمول:" 

بصٌرا ال ٌخفى علٌه من ذلن شًء،  -الجهد والشدة، وثباتهم لعدوهم، وؼٌر ذلن من أعمالهم
 .(ٗ)ٌحصٌه علٌهم، لٌجزٌهم علٌه"

 
 المرآن

ُظنُّوَن }إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْولُِكْم َوِمْن أَْسفََل ِمْنُكْم َوإِْذ َزاَغِت اأْلَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلمُلُوُب اْلَحنَاِجَر َوتَ 
ِ الظُّنُونَا )  [ ٓٔ({ ]األحزاب : ٓٔبِاّلِلَّ

 التفسٌر: 
منكم من بطن اذكروا إذ جاإوكم ِمن فولكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل 

ٌْرة والدهشة، وبلؽت الملوب  الوادي من جهة المؽرب، وإذ شخصت األبصار من شدة الَح
الحناجر من شدة الرعب، وؼلب الٌؤس المنافمٌن، وكثرت األلاوٌل، وتظنون باهلل الظنون السٌبة 

 أنه ال ٌنصر دٌنه، وال ٌعلً كلمته.
[، أي:" اذكروا إذ ِٓٔمْن أَْسفََل ِمْنُكْم{ ]األحزاب : لوله تعالى:}إِْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَْولُِكْم وَ  

جاإوكم ِمن فولكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة 
 .(ٔ)المؽرب"

                                                           

 .1ٕٔ-2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٗٓ/٘تفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٗ)
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وكان هللا بما تعملون بصٌرا، إذ جاءتكم جنود األحزاب من فولكم،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)لذٌن أتوهم من أسفل منهم، أبو سفٌان فً لرٌش ومن معه"ومن أسفل منكم. ولٌل: إن ا

}إذ جاإكم من فولكم{: من فوق الوادي من لبل المشرق علٌهم مالن ابن  لال مماتل:" 
عوؾ البصري، وعٌٌنة بن حصن الفزاري فً ألؾ من ؼطفان معهم طلٌحة ابن خوٌلد 
األسدي، وحًٌ بن أخطب الٌهودي فً الٌهود ٌهود لرٌظة، وعامر ابن الطفٌل فى هوزان، ثم 

من بطن الوادي من لبل المؽرب، وهو أبو سفٌان بن : }ومن أسفل منكم{، ٌعنً: -جل ثناإه -لال
 .(ٖ)"حرب على أهل مكة معه ٌزٌد بن خلٌس على لرٌش واألعور السلمً من لبل الخندق

عن مجاهد: "}إذ جاءوكم من فولكم{، لال: عٌٌنة بن بدر فً أهل نجد، }ومن أسفل  
 .(ٗ)منكم{، لال: أبو سفٌان، لال: وواجهتهم لرٌظة"

فالذٌن جاءوهم من فولهم: لرٌظة، والذٌن جاءوهم من أسفل  رومان:" لال ٌزٌد بن 
 .(٘)منهم: لرٌش وؼطفان"

عن هشام بن عروة، عن أبٌه، عن عابشة، "ذكرت ٌوم الخندق ولرأت: }إذ جاءوكم من  
 .(ٙ)فولكم ومن أسفل منكم وإذ زاؼت األبصار وبلؽت الملوب الحناجر{، لالت: هو ٌوم الخندق"

[، أي:" وإذ شخصت األبصار من ٓٔ:}َوإِْذ َزاَؼِت اأْلَْبَصاُر{ ]األحزاب : لوله تعالى 
ٌْرة والدهشة"  .(2)شدة الَح

 .(1)ٌمول: وحٌن عدلت األبصار عن ممرها، وشخصت طامحة" لال الطبري:" 
 .(5)"ٌعنً: شخصت األبصار فرلا لال مماتل:" 
 .(ٓٔ)عن لتادة :"}وإذ زاؼت األبصار{: شخصت" 
[، أي:" وبلؽت الملوب الحناجر ٓٔتعالى:}َوبَلَؽَِت اْلمُلُوُب اْلَحنَاِجَر{ ]األحزاب : لوله  

 .(ٔٔ)من شدة الرعب"
ٌمول: نبت الملوب عن أماكنها من الرعب والخوؾ، فبلؽت إلى  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)الحناجر"
 .(ٖٔ)عن عكرمة: "}وبلؽت الملوب الحناجر{، لال: من الفزع" 
ِ الظُّنُونَا{ ]األحزاب : لوله   وكنتم فً تلن الحالة الشدٌدة  [، أي:"ٓٔتعالى:}َوتَُظنُّوَن بِالِله

 . (ٗٔ)"تظنون الظنون المختلفة
 .(٘ٔ)"ٌعنً: اإلٌاس من النصر، وإخبلؾ األمر لال مماتل:" 
ٌمول: وتظنون باهلل الظنون الكاذبة، وذلن كظن من ظن منهم أن رسول  لال الطبري:" 

ملسو هيلع هللا ىلص ٌؽلب، وأن ما وعده هللا من النصر أن ال ٌكون، ونحو ذلن من ظنونهم الكاذبة التً ظنها هللا 
 .(ٔ)من ظن ممن كان مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً عسكره"

                                                                                                                                                                      

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ/ٖلٌمان:تفسٌر مماتل بن س (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗٔ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘ٔ)
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 .(ٕ)هم المنافمون ظنوا باهلل ظنونا مختلفة" لال مجاهد:" 
ظنونا مختلفة: ظن المنافمون أن دمحما عن الحسن: "}وتظنون باهلل الظنونا{، لال:  

وأصحابه ٌستؤصلون، وأٌمن المإمنون أن ما وعدهم هللا حك، أنه سٌظهره على الدٌن كله ولو 
  .(ٖ)كره المشركون"

، بؽٌر ألؾ فً الوصل، وبؤلؾ فً الولؾ، ولرأ أبو عمرو: «الظنون»لرأ بعضهم:  
 .(ٗ)، بؽٌر ألؾ، فً الوصل والولؾ«الظنون»

الزجاج:" والذي علٌه حذاق النحوٌٌن والمتبعون السنة من حذالهم أن ٌمرأوا: لال 
، وٌمفون على األلؾ وال ٌصلون، وإنما فعلوا ذلن ألن أواخر اآلٌات عندهم فواصل، «الظنونا»

 .(٘)"وٌثبتون فً آخرها فً الولؾ ما لد ٌحذؾ مثله فً الوصل
 
 المرآن

ًَ اْلُمْإِمنُوَن   [ ٔٔ({ ]األحزاب : َٔٔوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل َشِدًٌدا )}ُهنَاِلَن اْبتُِل
 التفسٌر: 

ص الموم، وُعرؾ المإمن من المنافك،  فً ذلن المولؾ العصٌب اختُبر إٌمان المإمنٌن وُمّحِ
 واضطربوا اضطرابًا شدًٌدا بالخوؾ والملك؛ لٌتبٌن إٌمانهم وٌزٌد ٌمٌنهم.

ًَ اْلُمإْ   [، أي:" فً ذلن المولؾ العصٌب ِٔٔمنُوَن{ ]األحزاب : لوله تعالى:}ُهنَاِلَن اْبتُِل
ص الموم، وُعرؾ المإمن من المنافك"  .(ٙ)اختُبر إٌمان المإمنٌن وُمّحِ

 .(2)"ٌعنى: عند ذلن ابتلً المإمنون بالمتال والحصر لال مماتل:" 
 .(1)أي: فً تلن الحال اختبر المإمنون" لال الزجاج:" 
ٌمول: عند ذلن اختبر إٌمان المإمنٌن، ومحص الموم وعرؾ المإمن من  لال الطبري: " 
 .(5)المنافك"
 .(ٓٔ)عن مجاهد لوله: "}هنالن ابتلً المإمنون{، لال: محصوا" 
[، أي:" واضطربوا اضطرابًا شدًٌدا ٔٔلوله تعالى:}َوُزْلِزلُوا ِزْلَزااًل َشِدًٌدا{ ]األحزاب :  

 . (ٔٔ)وٌزٌد ٌمٌنهم"بالخوؾ والملك؛ لٌتبٌن إٌمانهم 
 .(ٕٔ)ٌمول: وحركوا بالفتنة تحرٌكا شدٌدا، وابتلوا وفتنوا" لال الطبري: " 
 .(ٖٔ)لال الفراء:" ٌمول: حركوا تحرٌكا إلى الفتنة فعصموا" 
 .(ٗٔ)أزعجوا إزعاجا شدٌدا وحركوا" لال الزجاج:" 

 
 المرآن

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .5ٖٔٔ/5(:ص2ٙٓ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٗ)
 .1ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .22ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (1)
 .ٕٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٕٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٕمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (ٗٔ)
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ُ َوَرُسولُهُ إاِلَّ ُغُروًرا ) ({ ٕٔ}َوإِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َما َوَعَدنَا َّللاَّ
 [ ٕٔ]األحزاب : 

 التفسٌر: 
وإذ ٌمول المنافمون والذٌن فً للوبهم شن، وهم ضعفاء اإلٌمان: ما وعدنا هللا ورسوله من 

 من المول وؼروًرا، فبل تصدلوه. النصر والتمكٌن إال باطبل
 سبب النزول:

لال المنافمون ٌوم األحزاب حٌن رأوا األحزاب لد اكتنفوهم من كل جانب  لال لتادة:" 
فكانوا فً شن ورٌبة من أمر هللا لالوا: إن دمحما كان ٌعدنا فتح فارس والروم ولد حصرنا هاهنا 

}َوإِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َما حتى ما ٌستطٌع ٌبرز أحدنا لحاجته، فؤنزل هللا: 
ُ َوَرُسولُهُ إاِله ُؼُروًرا{  .(ٔ)"َوَعَدنَا َّللاه

[، أي:" وإذ ٕٔلوله تعالى:}َوإِْذ ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن َوالهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]األحزاب :  
 .(ٕ)للوبهم شن، وهم ضعفاء اإلٌمان: "ٌمول المنافمون والذٌن فً 

}وإذ ٌمول المنافمون والذٌن فً للوبهم مرض{ شن فً اإلٌمان وضعؾ لال الطبري: " 
 .(ٖ)فً اعتمادهم إٌاه"

 .(ٗ)}وإذ ٌمول المنافمون{: تكلموا بما فً أنفسهم من النفاق" عن مجاهد:" 
ُ َوَرُسولُهُ إاِله   [، أي:" ما وعدنا هللا ُٕٔؼُروًرا{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َما َوَعَدنَا َّللاه

 . (٘)ورسوله من النصر والتمكٌن إال باطبل من المول وؼروًرا، فبل تصدلوه"
ما وعدنا هللا ورسوله إال ؼرورا، وذلن فٌما ذكر لول معتب بن  لال الطبري: أي:" 

 .(ٙ)لشٌر"
أن فارس والروم تفتحان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -معنى اآلٌة أن المنافمٌن لالوا: وعدنا دمحم  لال الزجاج:" 

 .(2)علٌنا، ونحن بمكاننا هذا ما ٌمدر أحدنا أن ٌبرز لحاجته، فهذا وعد ؼرور"
 .(1)وتكلم المإمنون بالحك واإلٌمان، لالوا: }هذا ما وعدنا هللا ورسوله{" لال مجاهد:" 
عبد هللا: "لما حفر النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه الخندق، وأصاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمٌن  لال جابر بن 

 .(5)جهد شدٌد، فمكثوا ثبلثا ال ٌجدون طعاما حتى ربط النبً ملسو هيلع هللا ىلص على بطنه حجرا من الجوع"
حفر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الخندق واجتمعت لرٌش، وكنانه وؼطفان فاستؤجرهم  لال السدي:" 

أبو سفٌان بلطٌمة لرٌش، فؤلبلوا حتى نزلوا بفنابه فنزلت لرٌش أسفل الوادي، ونزلت ؼطفان 
عن ٌمٌن ذلن وطلٌحة األسدي فً بنً أسد ٌسار ذلن وظاهرهم بنو لرٌظة من الٌهود على لتال 

 فلما نزلوا بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص تحصن بالمدٌنة، وحفر النبً ملسو هيلع هللا ىلص الخندق، فبٌنما هو ٌضرب فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص
بمعوله إذ ولع المعول فً صفا، فطارت منه كهٌبة الشهاب من النار فً السماء وضرب الثانً 

ا رسول هللا، لد رأٌت خرج من كل فخرج مثل ذلن، فرأى ذلن سلمان رضً هللا عنه فمال: ٌ
 .(ٓٔ)ضربة كهٌبة الشهاب، فسطع الى السماء"

 
 المرآن

                                                           

 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٕٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٔٔ/5(:ص2ٙٓ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن: (2)
 .5ٖٔٔ/5(:ص2ٙٓ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٔٔ/5(:ص2ٙٔٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .5ٖٔٔ/5(:ص2ٙٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٕٔٔ 
 

 ًَّ  ٌَمُولُوَن إِنَّ }َوإِْذ لَالَْت َطائِفَةٌ ِمْنُهْم ٌَاأَْهَل ٌَثِْرَب اَل ُممَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا َوٌَْستَؤِْذُن فَِرٌٌك ِمْنُهُم النَّبِ
ًَ بِ   [ ٖٔ({ ]األحزاب : ٖٔعَْوَرٍة إِْن ٌُِرٌُدوَن إِالَّ فَِراًرا )بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِه

 التفسٌر: 
ٌا أهل « : المدٌنة»لول طابفة من المنافمٌن منادٌن المإمنٌن من أهل  -أٌها النبً-واذكر 

ال إلامة لكم فً معركة خاسرة، فارجعوا إلى منازلكم « ( للمدٌنة»)وهو االسم المدٌم « ٌثرب»
، وٌستؤذن فرٌك آخر من المنافمٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها « المدٌنة»داخل 

 ؼٌر محصنة، فٌخشون علٌها، والحك أنها لٌست كذلن، وما لصدوا بذلن إال الفرار من المتال.
لول  -أٌها النبً- [، أي:" واذكرٖٔلوله تعالى:}َوإِْذ لَالَْت َطابِفَةٌ ِمْنُهْم{ ]األحزاب :  

 .(ٔ)«"المدٌنة»طابفة من المنافمٌن منادٌن المإمنٌن من أهل 
 .(ٕ)عن مجاهد، لوله: "}وإذ لالت طابفة منهم{، لال: من المنافمٌن" 
[، أي:" ٌا أهل ٖٔلوله تعالى:}ٌَا أَْهَل ٌَثِْرَب اَل ُممَاَم لَُكْم فَاْرِجعُوا{ ]األحزاب :  

ال إلامة لكم فً معركة خاسرة، فارجعوا إلى منازلكم «( للمدٌنة» )وهو االسم المدٌم« ٌثرب»
 .(ٖ)«"المدٌنة»داخل 

 .(ٗ)عن لتادة، لوله: "}ال ممام لكم{، لال: ال مماتل لكم هاهنا، ففروا ودعوا هذا الرجل" 
وإذ لال بعضهم: ٌا أهل ٌثرب، ال مكان لكم، تمومون فٌه، فارجعوا إلى  لال الطبري:" 

منازلكم، أمرهم بالهرب من عسكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والفرار منه، وترن رسول هللا صلى هللا علٌه 
 .(٘)"وسلم. ولٌل: إن ذلن من لٌل أوس بن لٌظً ومن وافمه على رأٌه

لَُكْم { أي : هاهنا ، ٌعنون عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً ممام المرابطة ، }  } ال ُممَامَ  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)فَاْرِجعُوا { أي : إلى بٌوتكم ومنازلكم"

 .(2)"–ملسو هيلع هللا ىلص  -هإالء كانوا ٌثبطون المإمنٌن عن النبً  لال الزجاج:" 
... { إلى }فرارا{، ٌمول: ٌزٌد بن رومان: "}وإذ لالت طابفة منهم ٌا أهل ٌثرب عن  

 .(1)أوس بن لٌظً ومن كان على ذلن من رأٌه من لومه"
لال هارون بن موسى: "أمرت رجبل فسؤل الحسن رضً هللا عنه: }ال ممام لكم{ أو }ال  

 .(5)ممام لكم{، لال: كلتاهما: اإللامة"
لكم، تمول: ألمت فً ، بفتح المٌم، فمن ضم المٌم فالمعنى: ال إلامة «ال ممام لكم:»وٌمرأ  

 .(ٓٔ)فالمعنى: ال مكان لكم تمٌمون فٌه -بفتح المٌم -، «ال ممام لكم»البلد إلامة ومماما. ومن لرأ: 
من سمً المدٌنة ٌثرب »لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  -رضً هللا عنه-عن البراء بن عازب  

 .(ٔٔ)«فلٌستؽفر هللا، هً طابة هً طابة، هً طابة
ًه ٌَمُولُوَن إِنه بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ{ ]األحزاب :   [، أي:" ٖٔلوله تعالى:}َوٌَْستَؤِْذُن فَِرٌٌك ِمْنُهُم النهبِ

وٌستؤذن فرٌك آخر من المنافمٌن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بالعودة إلى منازلهم بحجة أنها ؼٌر محصنة، 
 .(ٕٔ)فٌخشون علٌها"

                                                           

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٖٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .15ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبر[:  (1)
 . الخبر ؼٌر مرلم.ٕٖٓٔ/5أخرجه ابن ابً حاتم:  (5)
 .5ٕٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٓٔ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)



ٕٕٔ 
 

بعضهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً اإلذن باالنصراؾ عنه إلى  وٌستؤذن لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٔ)منزله"

وطابفة أخرى دونهم، أصابهم الجبن والجزع، وأحبوا أن ٌنخزلوا عن  لال السعدي:" 
الصفوؾ، فجعلوا ٌعتذرون باألعذار الباطلة، وهم الذٌن لال هللا فٌهم: }َوٌَْستَؤِْذُن فَِرٌٌك ِمْنُهُم 

ًه ٌَمُولُوَن إِنه بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ{، أي: علٌها الخطر، ونخاؾ علٌها أن ٌهجم علٌها األعداء، ونحن  النهبِ
ُؼٌهٌب عنها، فَؤْذَْن لنا نرجع إلٌها، فنحرسها، وهم كذبة فً ذلن"

(ٕ). 
مما ٌلً العدو، أي: معورة، وذلن أنهم لالوا إن بٌوتنا ، "}إِنه بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ{ لال الزجاج: 

 .(ٖ)ونحن نسرق منها"
 .(ٗ)عن مجاهد، لوله: "}إن بٌوتنا عورة{، نخاؾ علٌها السرلة" 
 .(٘)هم بنو حارثة، لالوا: بٌوتنا مخلٌة نخشى علٌها السرق" لال ابن عباس:" 
وإنها مما ٌلً العدو، وإنا نخاؾ علٌها السراق، فبعث النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فبل ٌجد بها  لال لتادة:" 

عدوا، لال هللا: }إن ٌرٌدون إال فرارا{ ٌمول: إنما كان لولهم ذلن }إن بٌوتنا عورة{ إنما كان 
 .(ٙ)ٌرٌدون بذلن الفرار"

:"}إن بٌوتنا عورة وما هً عبد السبلم بن شداد أبو طالوت عن أبٌه فً هذه اآلٌة عن  
 .(2)بعورة{، لال: ضابعة"

ًَ بِعَْوَرةٍ إِْن ٌُِرٌُدوَن إاِله فَِراًرا{ ]األحزاب :   لٌس األمر [، أي:" ٖٔلوله تعالى:}َوَما ِه
كما ٌزعمون، ما ٌرٌدون بما طلبوا من الرسول صلى هللا علٌهوسلم إاِل الهرب من المتال، 

 .(1)"والفرار من الجهاد
ولكنه ٌرٌد الفرار والهرب من عسكر رسول هللا صلى هللا علٌه  ل الطبري: ٌمول:"لا 

 .(5)وسلم"
أي : لٌست كما ٌزعمون ، } إِْن ٌُِرٌُدوَن إاِل فَِراًرا { أي : َهَربًا من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)الزحؾ"
فكذبهم هللا تعالى وأعلم أن لصدهم الهرب والفرار، فمال: }وما هً بعورة  لال الزجاج:" 

إن ٌرٌدون إال فرارا{، أي: ما ٌرٌدون تحرزا من سرق، ولكن المنافمٌن ٌرٌدون الفرار عن 
 .(ٔٔ)نصرة النبً علٌه السبلم"

ًَ بِعَِوَرةٍ »وٌمرأ:    .(ٕٔ)«َوَما ِه
 

 المرآن
ٌِْهْم ِمْن أَْلَطاِرَها ثُمَّ ُسئِلُوا اْلِفتْنَةَ آَلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا بَِها إِالَّ ٌَِسًٌرا ) ({ ٗٔ}َولَْو ُدِخلَْت َعلَ

 [ ٗٔ]األحزاب : 
 التفسٌر: 

                                                           

 .ٕٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .ٕٖٓٔ/5(ص:2ٙٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٕٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .2ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٕٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .15ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٕٕٓ-5ٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗانظر: معانً المرآن للزجاج:  (ٕٔ)



ٕٖٔ 
 

من جوانبها، ثم سبل هإالء المنافمون الشرن باهلل والرجوع « المدٌنة»ولو دخل جٌش األحزاب 
 ابوا إلى ذلن مبادرٌن، وما تؤخروا عن الشرن إال ٌسًٌرا.عن اإلسبلم، ألج

ٌِْهْم ِمْن أَْلَطاِرَها{ ]األحزاب :   [، أي:" ولو دخل جٌش ٗٔلوله تعالى:}َولَْو ُدِخلَْت َعلَ
 .(ٔ)من جوانبها، "« المدٌنة»األحزاب 
ن ٌمول: ولو دخلت المدٌنة على هإالء المابلٌن }إن بٌوتنا عورة{ م لال الطبري:" 

 :(ٕ)ألطارها، ٌعنً: من جوانبها ونواحٌها، ومنه لول الراجز
 .(ٖ)إن شبت أن تدهن أو تمرا ... فولهن لترن األشرا"

ًَ بِعَْوَرةٍ  لال ابن كثٌر:"  ٌخبر تعالى عن هإالء الذٌن } ٌَمُولُوَن إِنه بٌُُوتَنَا َعْوَرةٌ َوَما ِه
إِْن ٌُِرٌُدوَن إِال فَِراًرا { : أنهم لو َدخل علٌهم األعداء من كل جانب من جوانب المدٌنة ، ولُطر 

 .(ٗ)من ألطارها"
 (٘)"-ال كان ذلن-لو دخل الكفار إلٌها من نواحٌها، واستولوا علٌها  لال السعدي:" 

 .(ٙ)عن الحسن، لوله: "}ولو دخلت علٌهم من ألطارها{، لال: من نواحٌها" 
 .(2)عن مجاهد، لوله: "}ولو دخلت علٌهم من ألطارها{، لال: من أطرافها" 
 .(1)علٌهم من نواحً المدٌنة"}ولو دخلت علٌهم من ألطارها{، أي: لو دخل عن لتادة:" 

 .(5)لال ابن زٌد:" ٌمول: لو دخلت المدٌنة علٌهم من نواحٌها"
[، أي:" ثم سبل هإالء المنافمون ٗٔلوله تعالى:}ثُمه ُسبِلُوا اْلِفتْنَةَ آَلتَْوَها{ ]األحزاب :  

 .(ٓٔ)الشرن باهلل والرجوع عن اإلسبلم، ألجابوا إلى ذلن مبادرٌن"
ٌمول: ثم سبلوا الرجوع من اإلٌمان إلى الشرن، لفعلوا ورجعوا عن  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)اإلسبلم وأشركوا"
 .(ٕٔ)ثم سبلوا الفتنة ، وهً الدخول فً الكفر، لكفروا سرٌعًا" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)" أي: لو لٌل: لهم كونوا على المسلمٌن مظهرٌن الفتنة لفعلوا ذلن" لال الزجاج: 
ثم طلب إلٌهم أن ٌكفروا وأن ٌماتلوا المسلمٌن ألعطوها من أي: لال الصابونً:" 
 .(ٗٔ)أنفسهم"
}ثُمه{ سبل هإالء }اْلِفتْنَة{ أي: االنمبلب عن دٌنهم، والرجوع إلى دٌن  لال السعدي:" 

 (٘ٔ)المستولٌن المتؽلبٌن }آلتَْوَها{ أي: ألعطوها مبادرٌن"

 .(ٙٔ)لو دعوا إلى الشرن ألجابوا" عن الحسن، لوهلل: "}ثم سبلوا الفتنة آلتوها{، لال: 
 .(2ٔ)عن مجاهد، لوله: "}ثم سبلوا الفتنة{، ٌعنً: الشرن"

                                                           

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .البٌتان من مشطور الرجز. ولم ألؾ على لابلهما(ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٓ-15ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبر[:  (1)
 .2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبر[:  (5)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٕٓ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗٔ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (٘ٔ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 .ٕٖٓٔ/5(:ص2ٙٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2ٔ)



ٕٔٗ 
 

 .(ٔ)}ثم سبلوا الفتنة{: أي: الشرن، }آلتوها{، ٌمول: ألعطوها" عن لتادة:" 
لال ابن زٌد:" }ثم سبلوا الفتنة آلتوها{ سبلوا أن ٌكفروا لكفروا. لال: وهإالء المنافمون  

الجٌوش، والذٌن ٌرٌدون لتالهم، ثم سبلوا أن ٌكفروا لكفروا. لال: والفتنة: الكفر، لو دخلت علٌهم 
وهً التً ٌمول هللا: }الفتنة أشد من المتل{، أي: الكفر. ٌمول: ٌحملهم الخوؾ منهم، وخبث الفتنة 

 .(ٕ)التً هم علٌها من النفاق على أن ٌكفروا به"
 .(ٖ)، بمعنى: لمصدوها«ألتوها:»وٌمرأ بالمصر  
[، أي:" وما تؤخروا عن الشرن ٗٔلوله تعالى:}َوَما تَلَبهثُوا بَِها إاِله ٌَِسًٌرا{ ]األحزاب :  

 . (ٗ)إال ٌسًٌرا"
ٌمول: وما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرن إال ٌسٌرا للٌبل وألسرعوا إلى  لال الطبري:" 

 .(٘)ذلن"
وهم ال ٌحافظون على اإلٌمان ، وال ٌستمسكون به مع أدنى خوؾ وفزع  لال ابن كثٌر:" 

"(ٙ). 
أي: لٌس لهم منعة وال تَصلٌُّب على الدٌن، بل بمجرد ما تكون الدولة  لال السعدي:" 

 (2)لؤلعداء، ٌعطونهم ما طلبوا، وٌوافمونهم على كفرهم، هذه حالهم"
خروا عنه لشدة فسادهم، وذهاب الحك لفعلوا ذلن مسرعٌن، ولم ٌتؤ لال الصابونً:أي:" 

من نفوسهم، فهم ال ٌحافظون على اإِلٌمان وال ٌستمسكون به مع أدنى خوؾ وفزع، وهذا ذٌم لهم 
 .(1)فً ؼاٌة الذم"
 [:ٗٔ-5فوابد اآلٌات:]

 مشروعٌة التذكٌر بالنعم لٌشكرها المذكهرون بها فتزداد طاعتهم هلل ورسوله. -ٔ
 الخندق عرضاً صادلاً ال أمثل منه فً عرض األحداث للعبرة.عرض ؼزوة األحزاب أو  -ٕ
 بٌان أن ؼزوة الخندق كانت من أشد الؽزوات وأكثرها ألماً وتعباً على المسلمٌن. -ٖ
 بٌان أن حسن الظن باهلل ممدوح، وأن سوء الظن به تعالى كفر ونفاق. -ٗ
 اً للمإمنٌن.بٌان موالؾ المنافمٌن الداعٌة إلى الهزٌمة لٌكون ذلن درس -٘
تمرٌر النبوة الدمحمٌة بإخبار الؽٌب التً أخبر بها رسول هللا فكانت كما أخبر من فتح فارس  -ٙ

 والروم والٌمن.
 

 المرآن
ِ َمْسئُواًل ) َ ِمْن لَْبُل اَل ٌَُولُّوَن اأْلَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد َّللاَّ ({ ]األحزاب : ٘ٔ}َولَمَْد َكانُوا َعاَهُدوا َّللاَّ

ٔ٘ ] 
 التفسٌر: 

ون إن شهدوا  ولمد كان هإالء المنافمون عاهدوا هللا على ٌد رسوله من لبل ؼزوة الخندق، ال ٌفرُّ
الحرب، وال ٌتؤخرون إذا دعوا إلى الجهاد، ولكنهم خانوا عهدهم، وسٌحاسبهم هللا على ذلن، 

  وٌسؤلهم عن ذلن العهد، وكان عهد هللا مسإوال عنه، محاَسبًا علٌه.

                                                           

 .2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبر[:  (ٔ)
 .2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبر[:  (ٕ)
 .ٕٕٓ/ٗانظر: معانً المرآن للفراء:  (ٖ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .2ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)



ٕٔ٘ 
 

َ ِمْن لَْبُل اَل ٌَُولُّوَن اأْلَْدبَاَر{ ]األحزاب : لوله ت   [، أي:"٘ٔعالى:}َولَمَْد َكانُوا َعاَهُدوا َّللاه
ولمد كان هإالء المنافمون أعطوا ربهم العهود والمواثٌك من لبل ؼزوة الخندق وبعد بدر أاله 

 .(ٔ)ٌفروا من المتال"
ولمد كان هإالء الذٌن ٌستؤذنون رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً االنصراؾ عنه،  لال الطبري: ٌمول:" 

وٌمولون: }إن بٌوتنا عورة{، عاهدوا هللا من لبل ذلن، أال ٌولوا عدوهم األدبار، إن لمولهم فً 
 .(ٕ)مشهد لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معهم، فما أوفوا بعهدهم"

كانوا عاهدوا هللا من لبل هذا الخوؾ ، أال ٌولوا األدبار وال ٌذكرهم بما  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)ٌفروا من الزحؾ"

وهم بنو حارثة، وهم الذٌن هموا أن ٌفشلوا ٌوم أحد مع بنً سلمة  لال ٌزٌد بن رومان:" 
حٌن هما بالفشل ٌوم أحد، ثم عاهدوا هللا ال ٌعودون لمثلها، فذكر هللا لهم الذي أعطوه من 

 .(ٗ)"أنفسهم
كان ناس ؼابوا عن ولعة بدر، ورأوا ما أعطى هللا أصحاب بدر من الكرامة  لال لتادة:" 

والفضٌلة، فمالوا: لبن أشهدنا هللا لتاال لنماتلن، فساق هللا ذلن إلٌهم حتى كان فً ناحٌة 
 .(٘)"المدٌنة

ٌمنعون منه  عن ابن عباس: "عاهدوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة العمبة أن ٌمنعوه مما 
 .(ٙ)أنفسهم"

ِ َمْسبُواًل{ ]األحزاب :  [، أي:" وكان عهد هللا مسإوال عنه، ٘ٔلوله تعالى:}َوَكاَن َعْهُد َّللاه
 .(2)محاَسبًا علٌه"

 .(1)أي: مسبوال عنه" لال السمعانً:"
 .(5)لال الزمخشري:" }مسإال{: مطلوبا ممتضى حتى ٌوفى به"

 .(ٓٔ)ٌمول: فٌسؤل هللا ذلن من أعطاه إٌاه من نفسه" لال الطبري:" 
  .(ٔٔ)أي : وإن هللا تعالى سٌسؤلهم عن ذلن العهد ، ال بد من ذلن" لال ابن كثٌر:" 

 
 المرآن

({ ]األحزاب : ٙٔ}لُْل لَْن ٌَْنفَعَُكُم اْلِفَراُر إِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَِو اْلمَتِْل َوإِذًا اَل تَُمتَّعُوَن إاِلَّ لَِلٌاًل )
ٔٙ ] 

 التفسٌر: 
لهإالء المنافمٌن: لن ٌنفعكم الفرار من المعركة خوفًا من الموت أو المتل؛ فإن  -أٌها النبً-لل 

آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا فً هذه الدنٌا إال بمدر أعماركم المحدودة، وهو  ذلن ال ٌإخر
 زمن ٌسٌر جًدا بالنسبة إلى اآلخرة.

[، أي:" ٙٔلوله تعالى:}لُْل لَْن ٌَْنفَعَُكُم اْلِفَراُر إِْن فََرْرتُْم ِمَن اْلَمْوِت أَِو اْلمَتِْل{ ]األحزاب :  
ن: لن ٌنفعكم الفرار من المعركة خوفًا من الموت أو المتل؛ فإن لهإالء المنافمٌ -أٌها النبً-لل 

 .(ٔ)ذلن ال ٌإخر آجالكم"
                                                           

 .2ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .1ٕٕ-2ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .1ٕ٘/ٖنمبل عن: الكشاؾ:  (ٙ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .1ٕ٘/ٖالكشاؾ:  (5)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)



ٕٔٙ 
 

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }لل{ ٌا دمحم، لهإالء الذٌن ٌستؤذنون فً لال الطبري:" 
أو المتل{، االنصراؾ عنن وٌمولون: إن بٌوتنا عورة }لن ٌنفعكم الفرار إن فررتم من الموت 

 .(ٕ)ٌمول: ألن ذلن، أو ما كتب هللا منهما واصل إلٌكم بكل حال، كرهتم أو أحببتم"
أخبرهم أن فَرارهم ذلن ال ٌإخر آجالهم ، وال ٌطول أعمارهم ، بل ربما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)كان ذلن سببًا فً تعجٌل أخذهم ؼّرة "
لكم من نزوله بكم من حتؾ أنؾ أو لال الزمخشري:" }لن ٌنفعكم الفرار{ مما ال بد 

 .(ٗ)لتل"
 .(٘)أي: "لن تزدادوا على آجالكم"لال مماتل: 
  .(ٙ)لال ابن عباس: "ألن من حضر أجله مات أو لتل" 
[، أي:" وإن فررتم فلن تتمتعوا ٙٔلوله تعالى:}َوإِذًا اَل تَُمتهعُوَن إِاله لَِلٌبًل{ ]األحزاب :  

 .(2)أعماركم المحدودة، وهو زمن ٌسٌر جًدا بالنسبة إلى اآلخرة"فً هذه الدنٌا إال بمدر 
ٌمول: وإذا فررتم من الموت أو المتل لم ٌزد فراركم ذلن فً أعماركم  لال الطبري:" 

وآجالكم، بل إنما تمتعون فً هذه الدنٌا إلى الولت الذي كتب لكم، ثم ٌؤتٌكم ما كتب لكم 
 .(1)وعلٌكم"
ٌٌْر ِلَمِن اتهمَى  لال ابن كثٌر:"  ْنٌَا لَِلٌٌل َواآلِخَرةُ َخ أي : بعد َهَربكم وفراركم ، } لُْل َمتَاُع الدُّ

   .(5)[" 22{ ]النساء : 
  .(ٓٔ)ٌعنً: إلى آجالكم الملٌل، ال تزدادوا علٌها شٌبا" لال مماتل: 
 .(ٔٔ)معناه: إلى منتهى آجالكم" لال السمعانً:" 

الفرار مثبل فمنعتم بالتؤخٌر: لم ٌكن ذلن التمتٌع إال زمانا لال الزمخشري:" وإن نفعكم 
 .(ٕٔ)للٌبل"

 .(ٖٔ)عن الربٌع بن خثٌم، لوله: "}وإذا ال تمتعون إال للٌبل{، لال: ما بٌنهم وبٌن األجل" 
 .(ٗٔ)وإنما الدنٌا كلها للٌل" لال لتادة:" 

ذلن، وٌمرأ  فً بعض الحكاٌات: "أن رجبل انهزم فً بعض الحروب، فكان ٌبلم علىو
علٌه هذه اآلٌة: }لل لن ٌنفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو المتل إذا ال تمتعون إال للٌبل{ فمال: 

 .(٘ٔ)ذلن الملٌل أطلب"
وعن بعض المروانٌة: "أنه مر بحابط مابل فؤسرع، فتلٌت له هذه اآلٌة، فمال: ذلن  

 .(ٙٔ)الملٌل نطلب"
 

                                                                                                                                                                      

 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٕ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٖٙٗ/ٖحكاه عنه الواحدي فً الوسٌط:  (ٙ)
 .5ٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)
 .5ٕ٘-1ٕ٘/ٖالكشاؾ:  (ٕٔ)
 .ٕٖٔٔ/5(:ص2ٙٔ5ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .5ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .2ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (٘ٔ)
 .5ٕ٘/ٖنمبل عن الكشاؾ:  (ٙٔ)



ٕٔ2 
 

 المرآن
ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوًءا أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً َواَل ٌَِجُدوَن لَهُ  ْم ِمْن ُدوِن }لُْل َمْن َذا الَِّذي ٌَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاَّ

ِ َوِلًٌّا َواَل نَِصًٌرا )  [ 1ٔ({ ]األحزاب : 1َّٔللاَّ
 التفسٌر: 

ٌجٌركم ِمن عذابه، إن أراد بكم سوًءا، أو لهم: َمن ذا الذي ٌمنعكم من هللا، أو  -أٌها النبً-لل 
أراد بكم رحمة، فإنه المعطً المانع الضارُّ النافع؟ وال ٌجد هإالء المنافمون لهم من دون هللا ولًٌّا 

 ٌوالٌهم، وال نصًٌرا ٌنصرهم.
ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوًءا أَوْ   أََراَد بُِكْم َرْحَمةً{  لوله تعالى:}لُْل َمْن َذا الهِذي ٌَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاه

لهم: َمن ذا الذي ٌمنعكم من هللا، أو ٌجٌركم ِمن عذابه،  -أٌها النبً-[، أي:" لل 2ٔ]األحزاب : 
 .(ٔ)إن أراد بكم سوًءا، أو أراد بكم رحمة"

لل ٌا دمحم، لهإالء الذٌن ٌستؤذنونن وٌمولون: }إن بٌوتنا  لال الطبري:ٌمول تعالى:" 
تل: من ذا الذي ٌمنعكم من هللا إن هو أراد بكم سوءا فً أنفسكم، من لتل أو عورة{ هربا من الم

ببلء أو ؼٌر ذلن، أو عافٌة وسبلمة؟ وهل ما ٌكون بكم فً أنفسكم من سوء أو رحمة إال من 
 .(ٕ)لبله؟"

ِ { أي : ٌمنعكم" لال ابن كثٌر:"     .(ٖ)} لُْل َمْن َذا الهِذي ٌَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاه
 .(ٗ)"إن لدهر هبلككم ودماركم، أو لدهر بماءكم ونصركم؟ الصابونً: أي:"لال  
ِ { لال ٌحٌى:  ، أي: "ٌمنعكم من هللا، }إن أراد بكم } لُْل َمْن َذا الهِذي ٌَْعِصُمُكْم ِمَن َّللاه

سوءا{: عذابا، }أو أراد بكم رحمة{: توبة، ٌعنً: المنافمٌن، كموله: }وٌعذب المنافمٌن إن شاء{ 
[ فٌرجعون عن ٕٗ[ ٌموتون على نفالهم فٌعذبهم }أو ٌتوب علٌهم{ ]األحزاب: ٕٗ]األحزاب: 

 .(٘)نفاله"
ِ إِْن أََراَد بُِكْم ُسوًءا{ ولال السدي:  ، أَْو أََراَد بُِكْم َرْحَمةً{ ٌعنً: المتل والهزٌمة، } "}َّللاه

 .(ٙ)ٌعنً: النصر والفتح"
 .(2)ألمر إال ما لضٌت"لال ٌزٌد بن رومان:" أي: أنه لٌس ا 
ِ َوِلًٌّا َواَل نَِصًٌرا{ ]األحزاب :   [، أي:" وال 2ٔلوله تعالى:}َواَل ٌَِجُدوَن لَُهْم ِمْن ُدوِن َّللاه

 .(1)ٌجد هإالء المنافمون لهم من دون هللا ولًٌّا ٌوالٌهم، وال نصًٌرا ٌنصرهم"
وال ٌجد هإالء المنافمون إن أراد هللا بهم سوءا فً أنفسهم وأموالهم  لال الطبري: ٌمول:" 

}من دون هللا ولٌا{ ٌلٌهم بالكفاٌة، }وال نصٌرا{ ٌنصرهم من هللا فٌدفع عنهم ما أراد هللا بهم من 
  .(5)سوء ذلن"

   .(ٓٔ)أي : لٌس لهم وال لؽٌرهم من دون هللا مجٌر وال مؽٌث" لال ابن كثٌر:" 
 

 المرآن
ٌْنَا َواَل ٌَؤْتُوَن اْلبَؤَْس إِ  ْخَوانِِهْم َهلُمَّ إِلَ لٌَِن ِمْنُكْم َواْلمَائِِلٌَن إِلِ ُ اْلُمعَّوِ ({ 1ٔالَّ لَِلٌاًل )}لَْد ٌَْعلَُم َّللاَّ

 [ 1ٔ]األحزاب : 

                                                           

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٖٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .2ٓ1-2ٓ2/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .2ٓ1-2ٓ2/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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 التفسٌر: 
نا، واتركوا إن هللا ٌعلم المثبطٌن عن الجهاد فً سبٌل هللا، والمابلٌن إلخوانهم: تعالوا وانضموا إلٌ

محمًدا، فبل تشهدوا معه لتاال؛ فإنا نخاؾ علٌكم الهبلن بهبلكه، وهم مع تخذٌلهم هذا ال ٌؤتون 
 المتال إال نادًرا؛ رٌاء وسمعة وخوؾ الفضٌحة.

لٌَِن ِمْنُكْم{ ]األحزاب :   ُ اْلُمعَّوِ [، أي:" إن هللا ٌعلم المثبطٌن 1ٔلوله تعالى:}لَْد ٌَْعلَُم َّللاه
 .(ٔ)اد فً سبٌل هللا"عن الجه
لد ٌعلم هللا الذٌن ٌعولون الناس منكم عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌصدونهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)عنه، وعن شهود الحرب معه، نفالا منهم، وتخذٌبل عن اإلسبلم وأهله"
 .(ٖ)ٌؤمر بعضهم بعضا بالفرار، وهو التعوٌك" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٗ)ٌزٌد بن رومان: "}لد ٌعلم هللا المعولٌن منكم{، أي: أهل النفاق"عن  
ٌعنى: عبد هللا بن أبى وأصحابه ، وذلن أن الٌهود أرسلوا إلى المنافمٌن ٌوم  لال مماتل:" 

الخندق فمالوا: ماذا الذي حملكم أن تمتلوا أنفسكم بؤٌدي أبً سفٌان ومن معه فإنهم إن لدروا هذه 
 .(٘)المرة لم ٌستبموا منكم أحدا، وأنا نشفك علٌكم، إنما أنتم إخواننا، ونحن جٌرانكم"

ٌْنَا{ ]األحزاب : لوله   ْخَوانِِهْم َهلُمه إِلَ [، أي:" والمابلٌن إلخوانهم: 1ٔتعالى:}َواْلمَابِِلٌَن إِلِ
تعالوا وانضموا إلٌنا، واتركوا محمًدا، فبل تشهدوا معه لتاال؛ فإنا نخاؾ علٌكم الهبلن 

 .(ٙ)بهبلكه"
ْخَوانِِهمْ   ٌنا، ودعوا دمحما، فبل تشهدوا معه { تعالوا إللال الطبري: ٌمول: }َواْلمَابِِلٌَن إِلِ

 .(2)مشهده، فإنا نخاؾ علٌكم الهبلن بهبلكه"
نَا{  لال ابن كثٌر:أي:"  ٌْ والمابلٌن إلخوانهم ، أي : أصحابهم وُعَشرابهِم وخلطابهم } َهلُمه إِلَ

 .(1)أي : إلى ما نحن فٌه من اإللامة فً الظبلل والثمار"
هإالء ناس من المنافمٌن كانوا ٌمولون إلخوانهم: ما دمحم وأصحابه إال أكلة  لال لتادة:" 

 .(5)رأس، ولو كانوا لحما اللتهمهم أبو سفٌان وأصحابه، دعوا هذا الرجل فإنه هالن"
هذا ٌوم األحزاب، انصرؾ رجل من عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فوجد أخاه بٌن  لال ابن زٌد:" 

ٌدٌه شواء ورؼٌؾ ونبٌذ، فمال له: أنت هاهنا فً الشواء والرؼٌؾ والنبٌذ، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بٌن 
تمبلها دمحم الرماح والسٌوؾ؟ فمال: هلم إلى هذا، فمد بلػ بن وبصاحبن، والذي ٌحلؾ به ال ٌس

: أما وهللا ألخبرن النبً صلى -وكان أخاه من أبٌه وأمه-أبدا، فمال: كذبت والذي ٌحلؾ به؛ لال 
هللا علٌه وسلم أمرن؛ لال: وذهب إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌخبره؛ لال: فوجده لد نزل جبرابٌل علٌه 

خوانهم هلم إلٌنا وال ٌؤتون البؤس إال السبلم بخبره }لد ٌعلم هللا المعولٌن منكم والمابلٌن إل
 .(ٓٔ)للٌبل{"

فؤلبل رجبلن من المنافمٌن عبد هللا بن أبً، ورجل من أصحابه على  لال مماتل:" 
المإمنٌن ٌعولونهم وٌخوفونهم بؤبً سفٌان ومن معه، لالوا: لبن لدروا علٌكم هذه المرة لم 

« أن»ٌرفدنا بخٌر، وال عنده خٌر ما هو إال ٌستبموا منكم أحدا. ما ترجون من دمحم، فو هللا ما 

                                                           

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن:  (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٖٓ/ٙن كثٌر: تفسٌر اب (1)
 .ٖٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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، -ٌعنون الٌهود-ٌمتلنا هاهنا وما لكم فً صحبته خٌر، هلم ننطلك إلى إخواننا وأصحابنا « 2»
 .(ٔ)فلم ٌزد لول المنافمٌن للمإمنٌن إال إٌمانا وتسلٌما واحتسابا"

[، أي:" وهم مع تخذٌلهم هذا ال 1ٔ: لوله تعالى:}َواَل ٌَؤْتُوَن اْلبَؤَْس إِاله لَِلٌبًل{ ]األحزاب  
 . (ٕ)ٌؤتون المتال إال نادًرا؛ رٌاء وسمعة وخوؾ الفضٌحة"

 .(ٖ)ٌزٌد بن رومان: " أي: إال دفعا وتعذٌرا"لال  
 .(ٗ)ٌمول: جبناء عند البؤس" لال الفراء:" 
ٌمول: وال ٌشهدون الحرب والمتال إن شهدوا إال تعذٌرا، ودفعا عن  لال الطبري: " 

 .(٘)أنفسهم المإمنٌن"
  .(ٙ)ٌعنً: رٌاء َوُسْمعَةً" لال السدي:" 
 .(2)}وال ٌؤتون البؤس{ المتال. }إال للٌبل{ بؽٌر حسبة وال إخبلص" ولال ٌحٌى:" 
}وال ٌؤتون البؤس{ ٌعنً: المتال }إال للٌبل{ أي: بؽٌر حسبة، وإنما  لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(1)لل؛ ألنه كان لؽٌر هللا"
 .(5)إال رٌاء وسمعة من ؼٌر احتساب"«: الملٌل»ٌعنً بـ لال مماتل:" 
أى: ٌحضرون ساعة رٌاء ٌمفون للٌبل ممدار ما ٌرى شهودهم ثم  لال النسفً:" 

 .(ٓٔ)بنصرفون"
}إال للٌبل{، معناه: إال إتٌانا للٌبل، وللّته ٌحتمل أن ٌكون لمصر مدته  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٔٔ)"وللة أزمنته، وٌحتمل أن ٌكون لخساسته وللة ؼنابه وأنه رٌاء وتلمٌع ال تحمٌك
[، لال: إنما لل إنه كان ٕٗٔلوله: }وال ٌذكرون هللا إال للٌبل{ ]النساء: عن الحس، فً  
 .(ٕٔ)لؽٌر هللا"
 المرآن

ٌَْن تَُدوُر أَْعٌُنُُهْم َكالَِّذي ٌُْغَشى َعلٌَْ  ٌْتَُهْم ٌَْنُظُروَن إِلَ ٌُْكْم فَِإَذا َجاَء اْلَخْوُف َرأَ ةً َعلَ ِه ِمَن اْلَمْوِت }أَِشحَّ
 َ ٌِْر أُولَئَِن لَْم ٌُْإِمنُوا فَؤ ةً َعلَى اْلَخ ُ أَْعَمالَُهْم فَِإَذا َذَهَب اْلَخْوُف َسلَمُوُكْم بِؤَْلِسنٍَة ِحَداٍد أَِشحَّ ْحبََط َّللاَّ

ِ ٌَِسًٌرا )  [ 1ٔ({ ]األحزاب : 1َٔوَكاَن َذِلَن َعلَى َّللاَّ
 التفسٌر: 

بالمال والنفس والجهد والمودة لما فً نفوسهم من العداوة والحمد؛  -أٌها المإمنون-بَُخبلء علٌكم 
م ٌنظرون إلٌن، تدور حبًا فً الحٌاة وكراهة للموت، فإذا حضر المتال خافوا الهبلن ورأٌته

أعٌنهم لذهاب عمولهم؛ خوفًا من المتل وفراًرا منه كدوران عٌن َمن حضره الموت، فإذا انتهت 
الحرب وذهب الرعب رموكم بؤلسنة حداد مإذٌة، وتراهم عند لسمة الؽنابم بخبلء وحسدة، 

 ًرا.أولبن لم ٌإمنوا بملوبهم، فؤذهب هللا ثواب أعمالهم، وكان ذلن على هللا ٌسٌ
ٌُْكْم{ ]األحزاب :   ةً َعلَ بالمال  -أٌها المإمنون-[، أي:" بَُخبلء علٌكم 5ٔلوله تعالى:}أَِشحه

 .(ٖٔ)والنفس والجهد والمودة لما فً نفوسهم من العداوة والحمد"

                                                           

 .1ٔٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .1ٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٓ1/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙ)
 .2ٓ1/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن:  (1)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٖٕ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٗالمحرر الوجٌز:  (ٔٔ)
 .2ٓ1/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
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 .(ٔ)أشحة عند اإلنفاق على فمراء المسلمٌن"لال الفراء:" 
 .(ٕ)ٌمول: ال ٌتركون لكم من حمولهم من الؽنٌمة شٌبا" لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٖ)أي : بخبلء بالمودة ، والشفمة علٌكم" لال ابن كثٌر:" 
}أشحة{: جمع شحٌح، وهو البخٌل، نصب على الحال من الضمٌر فً  لال النسفً:" 

 .(ٗ)}ٌؤتون{، أي: ٌؤتون الحرب بخبلء }علٌكم{ بالظفر والؽنٌمة"
 .(٘)علٌكم{، فً الؽنٌمة" عن لتادة: "}أشحة 
 .(ٙ)عن مجاهد: "}أشحة علٌكم{، لال: بالخٌر المنافمون" 
 .(2)ٌزٌد بن رومان: "}أشحة علٌكم{، أي: للضؽن الذي فً أنفسهم"عن  
وصؾ هللا هإالء المنافمٌن بالجبن والشح، ولم ٌخصص وصفهم من  لال الطبري:" 

معانً الشح، بمعنى دون معنى، فهم كما وصفهم هللا به: أشحة على المإمنٌن بالؽنٌمة والخٌر 
والنفمة فً سبٌل هللا، على أهل مسكنة المسلمٌن. ونصب لوله: }أشحة علٌكم{ على الحال من 

ؤتون البؤس{، كؤنه لٌل: هم جبناء عند البؤس، أشحاء عند لسم ذكر االسم الذي فً لوله: }وال ٌ
الؽنٌمة بالؽنٌمة. ولد ٌحتمل أن ٌكون لطعا من لوله: }لد ٌعلم هللا المعولٌن منكم{، فٌكون تؤوٌله: 
لد ٌعلم هللا الذٌن ٌعولون الناس على المتال، وٌشحون عند الفتح بالؽنٌمة، وٌجوز أن ٌكون أٌضا 

لم إلٌنا أشحة، وهم هكذا أشحة. ووصفهم جل ثناإه بما وصفهم من الشح على لطعا من لوله: ه
 .(1)المإمنٌن لما فً أنفسهم لهم من العداوة والضؽن"

ٌِْه ِمَن   ٌَْن تَُدوُر أَْعٌُنُُهْم َكالهِذي ٌُْؽَشى َعلَ ٌْتَُهْم ٌَْنُظُروَن إِلَ لوله تعالى:}فَإَِذا َجاَء اْلَخْوُؾ َرأَ
[، أي:" فإذا حضر المتال خافوا الهبلن ورأٌتهم ٌنظرون إلٌن، تدور 5ٔحزاب : اْلَمْوِت{ ]األ

 .(5)أعٌنهم لذهاب عمولهم؛ خوفًا من المتل وفراًرا منه كدوران عٌن َمن حضره الموت"
فإذا حضر البؤس، وجاء المتال خافوا الهبلن والمتل، رأٌتهم ٌا دمحم  لال الطبري: ٌمول:" 

ٌنظرون إلٌن لواذا بن، تدور أعٌنهم خوفا من المتل، وفرارا منه كدوران عٌن الذي ٌؽشى علٌه 
 .(ٓٔ)"من الموت النازل به

}فإذا جاء الخوؾ{ من لبل العدو أو منه علٌه السبلم }رأٌتهم ٌنظرون  لال النسفً:" 
ن{ فى تلن الجملة }تدور أعٌنهم{ ٌمٌنا وشماال }كالذى ٌؽشى علٌه من الموت{ كما ٌنظر إلٌ

 .(ٔٔ)المؽشى علٌه من معالجة سكرات الموت حذرا وخوفا ولواذا بن"
أي : من شدة خوفه وجزعه ، وهكذا خوؾ هإالء الجبناء من  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)المتال"

 .(ٖٔ)ٌنظرون إلٌن تدور أعٌنهم{، من الخوؾ"عن لتادة: "}فإذا جاء الخوؾ رأٌتهم  
ٌزٌد بن رومان :"}فإذا جاء الخوؾ رأٌتهم ٌنظرون إلٌن تدور أعٌنهم كالذي ٌؽشى عن  

 .(ٗٔ)علٌه من الموت{، أي: إعظاما وفرلا منه"

                                                           

 .1ٖٖ/ٕمعانً المرآن:  (ٔ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن:  (ٕ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٕ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٖٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٖٕ-ٖٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٕ/ٖ تفسٌر النسفً: (ٔٔ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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ا انتهت [، أي:" فإذ5ٔلوله تعالى:}فَإَِذا َذَهَب اْلَخْوُؾ َسلَمُوُكْم بِؤَْلِسنٍَة ِحَداٍد{ ]األحزاب :  
 .(ٔ)الحرب وذهب الرعب رموكم بؤلسنة حداد مإذٌة"

، ٌعنً: ٌمول: فإذا انمطعت الحرب واطمؤنوا عضوكم بؤلسنة ذربةلال الطبري: " 
 .(ٕ)"سلموكم باألذى، ألن فعلهم ذلن ال شن أنه للمإمنٌن أذى

أي: صاحوا علٌكم }بؤلسنة حداد{، لٌل: المعنى: خاطبوكم أشد  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٖ)مخاطبة وأبلؽها فً الؽنٌمة، ٌمال: خطٌب مسبلق وسبلق إذا كان بلٌؽا"

"زال ذلن الخوؾ وأمنوا وحٌزت الؽنابم }سلموكم بؤلسنة حداد{  لال النسفً:أي: }فإذا{ 
خاطبوكم مخاطبة شدٌدة وآذوكم بالكبلم خطٌب مسلك فصٌح ورجل مسبلق مبالػ فً الكبلم أي 

 .(ٗ)ٌمولون وفروا فسمتنا فإنا لد شاهدناكم ولاتلنا معكم وبمكاننا ؼلبتم عدوكم"
موا كبلًما بلٌؽًا فصًٌحا عالًٌا ، وادعوا ألنفسهم أي : فإذا كان األمن ، تكل لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)الممامات العالٌة فً الشجاعة والنجدة ، وهم ٌكذبون فً ذلن "
عن لتادة: "}فإذا ذهب الخوؾ سلموكم بؤلسنة حداد{، أما عند الؽنٌمة، فؤشح لوم وأسوأ  

 .(ٙ)وم، وأخذله للحك"مماسمة، أعطونا أعطونا فإنا لد شهدنا معكم. وأما عند البؤس فؤجبن ل
 .(2)لوله:"}سلموكم بؤلسنة حداد{، لال: استمبلوكم"وعن ابن عباس،  
 .(1)ابن زٌد: "}سلموكم بؤلسنة حداد{، لال: كلموكم"عن  
ٌزٌد بن رومان: "}فإذا ذهب الخوؾ سلموكم بؤلسنة حداد{، فً المول بما تحبون وعن  

 .(5)ٌهابون الموت هٌبة من ال ٌرجو ما بعده"ألنهم ال ٌرجون آخرة، وال تحملهم حسبة، فهم 
ٌعنً: عبد هللا بن أبً وأصحابه، ٌمول: }بؤلسنة حداد{، ٌعنً: ألسنة سلٌطة  لال مماتل:" 

 .(ٓٔ)باسطة بالشر ٌمولون أعطونا الؽنٌمة فمد كنا معكم فلستم بؤحك بها منا"
ٌِْر{ ]األحزاب :   ةً َعلَى اْلَخ وتراهم عند لسمة الؽنابم بخبلء  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}أَِشحه
 .(ٔٔ)وحسدة"
 .(ٕٔ)ٌعنى: الؽنٌمة" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)"ٌمول: أشحة على الؽنٌمة إذا ظفر المإمنون لال الطبري: " 
أي : لٌس فٌهم خٌر ، لد َجَمعُوا الجبن والكذب وللة الخٌر ، فهم كما لال  لال ابن كثٌر:" 

 : (ٗٔ)فً أمثالهم الشاعر 
 أْعٌَاًرا َجفَاًء وؼلَظةً... َوفً الَحرْب أْمثَاَل النَِّساء العََوارِن...أفً الّسلم 

أي : فً حال المسالمة كؤنهم الحمٌر. واألعٌار : جمع عٌر ، وهو الحمار ، وفً الحرب كؤنهم 
 .(٘ٔ)النساء الُحٌهض"

 .(ٔ)ا بملوبهم"[، أي:" أولبن لم ٌإمنو5ٔلوله تعالى:}أُولَبَِن لَْم ٌُْإِمنُوا{ ]األحزاب :  

                                                           

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٗ-5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن أبً زمنٌن:  (ٖ)
 .ٕٗ-ٖٕ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٗ)
 .5ٖٓ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٖٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٙ٘ٙ/ٔ:البٌت لهند بنت عتبة ، وهو فً السٌرة النبوٌة البن هشام (ٗٔ)
 . 5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)



ٕٕٕ 
 

 .(ٕ)"فً الحمٌمة بل باأللسنة لال النسفً:أي:" 
هإالء الذٌن وصفت لن صفتهم فً هذه اآلٌات لم ٌصدلوا هللا  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(ٖ)"ورسوله. ولكنهم أهل كفر ونفاق
ُ أَْعَمالَُهْم{ ]األحزاب :    .(ٗ)الهم"[، أي:" فؤذهب هللا ثواب أعم5ٔلوله تعالى:}فَؤَْحبََط َّللاه
ٌمول: فؤذهب هللا أجور أعمالهم وأبطلها. وذكر أن الذي وصؾ بهذه  لال الطبري:" 

 .(٘)"الصفة كان بدرٌا، فؤحبط هللا عمله
 .(ٙ)"أبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من األعمال لال النسفً:" 
 .(2)ٌمول: أبطل جهادهم، ألن أعمالهم خبٌثة وجهادهم لم ٌكن فى إٌمان" لال مماتل:" 
حدثنً أبً أنه كان بدرٌا، وأن لوله: }فؤحبط هللا أعمالهم{ أحبط هللا عمله  لال ابن زٌد:" 
 .(1)ٌوم بدر"
ِ ٌَِسًٌرا{ ]األحزاب :   وكان ذلن اإِلحباط سهبلً  [، أي:"5ٔلوله تعالى:}َوَكاَن َذِلَن َعلَى َّللاه

 . (5)"هٌناً على هللا
 .(ٓٔ)ٌعنى: حبط أعمالهم }على هللا ٌسٌرا{، ٌعنً: هٌنا" لال مماتل:" 
ٌمول: "وكان إحباط عملهم الذي كانوا عملوا لبل ارتدادهم ونفالهم على لال الطبري:  
 .(ٔٔ)"هللا ٌسٌرا
 .(ٕٔ)"}وكان ذلن{ إحباط أعمالهم }على هللا ٌسٌرا{ هٌنا لال النسفً:" 
 .(ٖٔ)أي : سهبل هٌنا عنده" لال ابن كثٌر:" 

 [:5ٔ-٘ٔفوابد اآلٌات:]
 وجوب الوفاء بالعهد إذ نمض العهد من عبلمات النفاق. -ٔ
 ترن الجهاد خوفاً من المتل عمل ؼٌر صالح إذ المتال ال ٌنمص العمر وتركه ال ٌزٌد فٌه. -ٕ
 الشح والجبن من صفات المنافمٌن وهما شر الصفات فً اإلنسان. -ٖ
 الثرثرة وكثرة الكبلم والتبجح باأللوال من صفات أهل الجبن والنفاق. -ٗ
 الكفر محبط لؤلعمال. -٘
 

 المرآن
 َ لُوَن َعْن }ٌَْحَسبُوَن اأْلَْحَزاَب لَْم ٌَْذَهبُوا َوإِْن ٌَؤِْت اأْلَْحَزاُب ٌََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَاُدوَن فًِ اأْلَْعَراِب ٌَْسؤ

 [ ٕٓ({ ]األحزاب : ٕٓأَْنبَائُِكْم َولَْو َكانُوا فٌُِكْم َما لَاتَلُوا إِالَّ لَِلٌاًل )
 التفسٌر: 

حزاب الذٌن هزمهم هللا تعالى شر هزٌمة لم ٌذهبوا؛ ذلن من شدة الخوؾ ٌظن المنافمون أن األ
لتمنهى أولبن المنافمون أنهم كانوا ؼاببٌن عن « المدٌنة»والجبن، ولو عاد األحزاب إلى 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٙ)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .2ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .1ٕٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٕٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر النسفً:  (ٕٔ)
 . 5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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بٌن أعراب البادٌة، ٌستخبرون عن أخباركم وٌسؤلون عن أنبابكم، ولو كانوا فٌكم ما « المدٌنة»
 لكثرة جبنهم وذلتهم وضعؾ ٌمٌنهم. لاتلوا معكم إال للٌبل

من -ٌحسب المنافمون [، أي:" ٕٓلوله تعالى:}ٌَْحَسبُوَن اأْلَْحَزاَب لَْم ٌَْذَهبُوا{ ]األحزاب :  
بعد انهزامهم لم  -وهم كفار لرٌش ومن تحزب معهم-أن األحزاب  -شدة خوفهم وجبنهم

 .(ٔ)ٌنصرفوا عن المدٌنة وهم لد انصرفوا"
ٌحسب هإالء المنافمون األحزاب، وهم لرٌش وؼطفان لم ٌنصرفوا، وإن  لال الطبري:" 

 .(ٕ)كانوا لد انصرفوا جبنا وهلعا منهم"
 .(ٖ)أي: من الجبن والخوؾ" لال السمعانً:" 
ٌظنون أن هإالء األحزاب، الذٌن تحزبوا على حرب رسول هللا صلى هللا  لال السعدي:" 

 .(ٗ)تؤصلوهم، فخاب ظنهم، وبطل حسبانهم"علٌه وسلم، وأصحابه، لم ٌذهبوا حتى ٌس
وهذا أٌضا من صفاتهم المبٌحة فً الجبن والخوؾ والخور ، } ٌَْحَسبُوَن  لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)األْحَزاَب لَْم ٌَْذَهبُوا { بل هم لرٌب منهم ، وإن لهم عودة إلٌهم"
 .(ٙ)لرٌبا"عن مجاهد، لوله: "}ٌحسبون األحزاب لم ٌذهبوا{، لال: ٌحسبونهم  
 .(2)عن ٌزٌد بن رومان:"}ٌحسبون األحزاب لم ٌذهبوا{: لرٌش وؼطفان" 
ٌَْحَسبُوَن األْحَزاَب لَْد َذَهبُوا فإَذا َوَجُدوُهْم لَْم ٌَْذَهبُوا َودُّوا لَْو أنهُهْم :» فً لراءة عبد هللا  

 .(1)«باُدوَن فًِ األْعَرابِ 
[، ٌََٕٓودُّوا لَْو أَنهُهْم بَاُدوَن فًِ اأْلَْعَراِب{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َوإِْن ٌَؤِْت اأْلَْحَزابُ  

أن  -لشدة جزعهم-لتمنهى أولبن المنافمون وإن ٌرجع إلٌهم األحزاب كرة ثانٌة للمتال،  أي:"
 .(5)ٌكونوا فً البادٌة من األعراب ال فً المدٌنة معكم حذراً من المتل وتربصاً للدوابر"

، -وهم الجماعة: واحدهم حزب-وإن ٌؤت المإمنٌن األحزاب  ٌمول:"لال الطبري:  
 .(ٓٔ)ٌتمنوا من الخوؾ والجبن أنهم ؼٌب عنكم فً البادٌة مع األعراب خوفا من المتل"

ٌود المنافمون.}لو أنهم بادون فً األعراب{، ٌعنً: فً البادٌة مع األعراب،  لال ٌحٌى:" 
 .(ٔٔ)ٌودون من الخوؾ لو أنهم فً البدو"

أي : وٌََوّدون إذا جاءت األحزاب أنهم ال ٌكونون حاضرٌن معكم فً  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)المدٌنة بل فً البادٌة"

أي: لو أتى األحزاب مرة ثانٌة مثل هذه المرة، وده هإالء المنافمون، أنهم  لال السعدي:" 
 .(ٖٔ)لٌسوا فً المدٌنة، وال فً المرب منها، وأنهم مع األعراب فً البادٌة"

البادون: خبلؾ الحاضرٌن، وهم الذٌن ٌسكنون البادٌة، ولولة: }فً  لال السمعانً:" 
 .(ٗٔ)األعراب{ أي: مع األعراب"

                                                           

 .2ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .]بتصرؾ[2ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٓ5/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔٔ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٖٔ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗٔ)



ٕٕٗ 
 

[، أي:" ٌستخبرون عن أخباركم ٕٓلوله تعالى:}ٌَْسؤَلُوَن َعْن أَْنبَابُِكْم{ ]األحزاب :  
 .(ٔ)"وما ولع لكموٌسؤلون عن أنبابكم 

خبر هإالء المنافمون أٌها المإمنون الناس عن أخباركم ٌمول: ٌستلال الطبري: " 
بالبادٌة، هل هلن دمحم وأصحابه؟ نمول: ٌتمنون أن ٌسمعوا أخباركم بهبلككم، أال ٌشهدوا معكم 

 .(ٕ)مشاهدكم"
 .(ٖ)ٌسؤلون عن أخباركم ، وما كان من أمركم مع عدوكم" لال ابن كثٌر:" 
معنى سإالهم عن األخبار هو أن الظفر كان للمشركٌن، أو لدمحم  لال السمعانً:" 

 .(ٗ)وأصحابه"
ولٌس بهم فً ذلن إال الخوؾ على أنفسهم وعٌالهم وأموالهم، ألنهم مع  لال ٌحٌى:" 

المسلمٌن لد أظهروا أنهم على اإلسبلم وهم ٌتمنون أن ٌظهر المشركون على المسلمٌن من ؼٌر 
 .(٘)ة"أن ٌدخل علٌهم فً ذلن مضر

 .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}ٌسؤلون عن أنبابكم{، لال: أخباركم" 
بتشدٌد السٌن، بمعنى: ٌتساءلون: أي ٌسؤل بعضهم « ٌساءلون:»عاصم الجحدري ولرأ  

 .(2)بعضا عن ذلن
 ولو أنهم كانوا[، أي:" ٕٓلوله تعالى:}َولَْو َكانُوا فٌُِكْم َما لَاتَلُوا إاِله لَِلٌبًل{ ]األحزاب : 

بٌنكم ولت المتال واحتدام المعركة ما لاتلوا معكم إال لتاالً للٌبلً، لجبنهم وذلتهم وحرصهم على 
 .(1)"الحٌاة

ٌمول تعالى ذكره للمإمنٌن: ولو كانوا أٌضا فٌكم ما نفعوكم، وما لاتلوا  لال الطبري:" 
 .(5)المشركٌن إال للٌبل ٌمول: إال تعذٌرا، ألنهم ال ٌماتلونهم حسبة وال رجاء ثواب"

أي : ولو كانوا بٌن أظهركم ، لما لاتلوا معكم إال للٌبل ؛ لكثرة جبنهم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)وذلتهم وضعؾ ٌمٌنهم"

، أي: ٌماتلون شٌبا ٌسٌرا ٌمٌمون به «تعذٌرا»أي: تعذٌرا، ومعنى  لال السمعانً:" 
 .(ٔٔ)عذرهم، فٌمولون لد لاتلنا"

 
 المرآن

 َ َ َواْلٌَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن ٌَْرُجو َّللاَّ َكثًٌِرا  }لَمَْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاَّ
 [ ٕٔ({ ]األحزاب : ٕٔ)

 التفسٌر: 
نة تتؤسون بها، فً ألوال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وأحواله لدوة حس -أٌها المإمنون-لمد كان لكم 

فالزموا سنته، فإنما ٌسلكها وٌتؤسى بها َمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر، وأكثَر ِمن ذكر هللا 
 واستؽفاره، وشكره فً كل حال.

                                                           

 .]بتصرؾ[ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .2ٓ5/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (٘)
 .ٖٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .2ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر: ( 1)
 .ٖٕٗ/ٕٓفسٌر الطبري: ت (5)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٔٔ)



ٕٕ٘ 
 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{ ]األحزاب :   [، أي:" لمد كان لكم ٕٔلوله تعالى:}لَمَْد َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاه
ألوال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله وأحواله لدوة حسنة تتؤسون بها، فالزموا  فً -أٌها المإمنون-

 .(ٔ)سنته"
وهذا عتاب من هللا للمتخلفٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعسكره بالمدٌنة، من  لال الطبري:" 

أن تتؤسوا به وتكونوا المإمنٌن به، ٌمول لهم جل ثناإه: }لمد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة{: 
 .(ٕ)معه حٌث كان، وال تتخلفوا عنه"

أي: لدوة حسنة، والتؤسً: هو اإللتداء، وإنما ذكر األسوة ها هنا حتى  لال السمعانً:" 
ٌنصروا وٌصبروا على ما ٌصٌبهم، كما فعل رسول هللا فإنه كسرت رباعٌته ٌوم أحد، وشج فً 

 .(ٖ)جبهته، وكسرت البٌضة على رأسه، ولتل عمه فلم ٌفتر فً أمر هللا، وصبر على جمٌع ذلن"
 .(ٖ)ذلن"

هٌجاء بنفسه الكرٌمة، وباشر مولؾ الحرب، وهو الشرٌؾ حٌث حضر ال لال السعدي:" 
الكامل، والبطل الباسل، فكٌؾ تشحون بؤنفسكم، عن أمر جاد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بنفسه فٌه؟ فَتؤَسهْوا 

 .(ٗ)به فً هذا األمر وؼٌره"
 فً ألواله وأفعاله هذه اآلٌة الكرٌمة أصل كبٌر فً التؤسً برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ابن كثٌر:" 

وأحواله ؛ ولهذا أمر الناس بالتؤسً بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم األحزاب ، فً صبره ومصابرته ومرابطته 
ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه ، عز وجل ، صلوات هللا وسبلمه علٌه دابما إلى ٌوم الدٌن ؛ 

لزلوا واضطربوا فً أمرهم ٌوم األحزاب : } لَمَْد ولهذا لال تعالى للذٌن تملموا وتضجروا وتز
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ { أي : هبل التدٌتم به وتؤسٌتم بشمابله ؟"  .(٘)َكاَن لَُكْم فًِ َرُسوِل َّللاه

ٌزٌد بن رومان: "ثم ألبل على المإمنٌن، فمال: }لمد كان لكم فً رسول هللا أسوة لال  
 .(ٙ)اآلخر{ أال ٌرؼبوا بؤنفسهم عن نفسه، وال عن مكان هو به"حسنة لمن كان ٌرجو هللا والٌوم 

 .(2) بكسر األلؾ« إسوة»ولرئ:  
َ َواْلٌَْوَم اآْلِخَر{ ]األحزاب :   [، أي:" فإنما ٌسلكها ٕٔلوله تعالى:}ِلَمْن َكاَن ٌَْرُجو َّللاه

 .(1)وٌتؤسى بها َمن كان ٌرجو هللا والٌوم اآلخر"
فإن من ٌرجو ثواب هللا ورحمته فً اآلخرة ال ٌرؼب بنفسه،  لال الطبري:ٌمول: " 

 .(5)ولكنه تكون له به أسوة فً أن ٌكون معه حٌث ٌكون هو"
أي: ٌرجو ثواب هللا، ولٌل: لمن كان ٌخشى هللا والٌوم اآلخر، والرجاء  لال السمعانً: 

 .(ٓٔ)ٌكون بمعنى الخشٌة، ولد ٌكون بمعنى الطمع"
َ َكثًٌِرا{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َوَذَكرَ   [، أي:" وأكثَر ِمن ذكر هللا واستؽفاره، َّٕٔللاه

 .(ٔٔ)وشكره فً كل حال"
 .(ٕٔ)وأكثر ذكر هللا فً الخوؾ والشدة والرخاء"لال الطبري: "ٌمول:  
 .(ٖٔ)أي: فً جمٌع المواطن على السراء والضراء" لال السمعانً:" 

                                                           

 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٓٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .ٖٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٕٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٖٔ)



ٕٕٙ 
 

 .(ٔ)وهذا الذكر تطوع، لٌس فٌه ولت" لال ٌحٌى:" 
 

 المرآن
ُ َوَرُسولُهُ َومَ  ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاَّ ا َرأَى اْلُمْإِمنُوَن اأْلَْحَزاَب لَالُوا َهذَا َما َوَعَدنَا َّللاَّ ا َزاَدُهْم }َولَمَّ

 [ ٕٕ({ ]األحزاب : ٕٕإِالَّ إٌَِمانًا َوتَْسِلًٌما )
 التفسٌر: 

ا شاهد ال بوا حول ولمه وأحاطوا بها، تذكروا أن موعد « المدٌنة»مإمنون األحزاب الذٌن تحزه
النصر لد لرب، فمالوا: هذا ما وعدنا هللا ورسوله، من االبتبلء والمحنة والنصر، فؤنجز هللا 
وعده، وصدق رسوله فٌما بشهر به، وما زادهم النظر إلى األحزاب إال إٌمانًا باهلل وتسلًٌما 

 مٌاًدا ألمره.لمضابه وان
  ُ ُ َوَرُسولُهُ َوَصَدَق َّللاه ا َرأَى اْلُمْإِمنُوَن اأْلَْحَزاَب لَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا َّللاه لوله تعالى:}َولَمه

بوا حول َٕٕوَرُسولُهُ{ ]األحزاب :  ا شاهد المإمنون األحزاب الذٌن تحزه « المدٌنة»[، أي:" ولمه
النصر لد لرب، فمالوا: هذا ما وعدنا هللا ورسوله، من االبتبلء وأحاطوا بها، تذكروا أن موعد 

 .(ٕ)والمحنة والنصر، فؤنجز هللا وعده، وصدق رسوله فٌما بشهر به"
تسلٌما -ٌمول: ولما عاٌن المإمنون باهلل ورسوله جماعات الكفار لالوا  لال الطبري: " 

الذي وعدهم بموله: }أم حسبتم أن تدخلوا  منهم ألمر هللا، وإٌمانا منهم بؤن ذلن إنجاز وعده لهم،
}هذا ما وعدنا هللا ورسوله  –الجنة ولما ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا من لبلكم ... { إلى لوله: }لرٌب{ 

 .(ٖ)وصدق هللا ورسوله{"
أي: هذا ما وعدنا هللا ورسوله من االبتبلء واالختبار واالمتحان الذي  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)ٌعمبه النصر المرٌب"
ذلن أن هللا لال لهم فً سورة البمرة: }أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ... {  لال ابن عباس:" 

إلى لوله: }إن نصر هللا لرٌب{، لال: فلما مسهم الببلء حٌث رابطوا األحزاب فً الخندق، تؤول 
 .(٘)المإمنون ذلن، ولم ٌزدهم ذلن إال إٌمانا وتسلٌما"

هم فً سورة البمرة فمال: }أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما وكان هللا لد وعد لال لتادة:" 
ٌؤتكم مثل الذٌن خلوا من لبلكم مستهم البؤساء والضراء وزلزلوا حتى ٌمول الرسول والذٌن آمنوا 
معه{ خٌرهم وأصبرهم وأعلمهم باهلل }متى نصر هللا أال إن نصر هللا لرٌب{، هذا وهللا الببلء 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما رأوا ما أصابهم من الشدة والببلء }لالوا هذا ما والنمص الشدٌد، وإن أصحاب 
 .(ٙ)وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إٌمانا وتسلٌما{.."

[، أي:" وما زادهم النظر إلى ٕٕلوله تعالى:}َوَما َزاَدُهْم إاِله إٌَِمانًا َوتَْسِلًٌما{ ]األحزاب :  
 .(2)األحزاب إال إٌمانًا باهلل وتسلًٌما لمضابه وانمٌاًدا ألمره"

فؤحسن هللا علٌهم بذلن من ٌمٌنهم، وتسلٌمهم ألمره الثناء، فمال: وما  لال الطبري: " 
زادهم اجتماع األحزاب علٌهم إال إٌمانا باهلل وتسلٌما لمضابه وأمره، ورزلهم به النصر والظفر 

 .(1)على األعداء"
 .(5)وتصدٌما بما وعدهم هللا، وتسلٌما لمضاء هللا" لتادة:"لال  

                                                           

 .2ٓ5/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٔ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٓٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٖٕ-ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)



ٕٕ2 
 

ٌزٌد بن رومان: "ثم ذكر المإمنٌن وصدلهم وتصدٌمهم بما وعدهم هللا من الببلء لال  
ٌختبرهم به: }لالوا هذا ما وعدنا هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إٌمانا وتسلٌما{: 

 .(ٔ)مضاء، وتصدٌما بتحمٌك ما كان هللا وعدهم ورسوله"أي صبرا على الببلء، وتسلٌما لل
} َوَما َزاَدُهْم { أي : ذلن الحال والضٌك والشدة ما زادهم } إاِل إٌَِمانًا {  لال ابن كثٌر:" 

باهلل ، } َوتَْسِلًٌما { أي : انمٌادا ألوامره ، وطاعة لرسوله ، ولوله :}َوَما َزاَدُهْم إاِل إٌَِمانًا 
ا{ : دلٌل على زٌادة اإلٌمان ولوته بالنسبة إلى الناس وأحوالهم ، كما لاله جمهور األبمة : َوتَْسِلٌمً 

 .(ٕ)إنه ٌزٌد وٌنمص"
  

 المرآن
ٌِْه فَِمْنُهْم َمْن لََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنتَِظرُ  َ َعلَ  َوَما }ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل َصَدلُوا َما َعاَهُدوا َّللاَّ

 [ ٖٕ({ ]األحزاب : ٖٕبَدَّلُوا تَْبِدٌاًل )
 التفسٌر: 

والضراء وحٌن البؤس: من المإمنٌن رجال أوفوا بعهودهم مع هللا تعالى، وصبروا على البؤساء 
فمنهم من َوفهى بنذره، فاستشهد فً سبٌل هللا، أو مات على الصدق والوفاء، ومنهم َمن ٌنتظر 
إحدى الحسنٌٌن: النصر أو الشهادة، وما ؼٌهروا عهد هللا، وال نمضوه وال بدهلوه، كما ؼٌهر 

 المنافمون.
 سبب النزول:

بدر، فمال: تؽٌبت عن أول مشهد شهده  عن أنس، "أن أنس بن النضر تؽٌب عن لتال 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لبن رأٌت لتاال لٌرٌن هللا ما أصنع؛ فلما كان ٌوم أحد، وهزم الناس، لمً سعد بن 

}ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن معاذ فمال: وهللا إنً ألجد رٌح الجنة، فتمدم فماتل حتى لتل، فنزلت فٌه هذه اآلٌة: 
ٌِْه فَِمْنُهْم َمْن لََضى نَْحبَهُ َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنتَِظرُ ِرَجاٌل َصَدلُو َ َعلَ  .(ٖ){"ا َما َعاَهُدوا َّللاه

حمٌد، لال: "زعم أنس بن مالن لال: ؼاب أنس بن النضر، عن لتال ٌوم بدر، عن  
 ما أصنع؛ فلما كان فمال: ؼبت عن لتال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المشركٌن، لبن أشهدنً هللا لتاال لٌرٌن هللا

ٌوم أحد، انكشؾ المسلمون، فمال: اللهم إنً أبرأ إلٌن مما جاء به هإالء المشركون، وأعتذر 
إلٌن مما صنع هإالء، ٌعنً المسلمٌن، فمشى بسٌفه، فلمٌه سعد بن معاذ، فمال: أي سعد، إنً 

ما صنع، لال أنس  ألجد رٌح الجنة دون أحد، فمال سعد: ٌا رسول هللا، فما استطعت أن أصنع
بن مالن: فوجدناه بٌن المتلى، به بضع ثمانون جراحة، بٌن ضربة بسٌؾ، وطعنة برمح، ورمٌة 

}ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن  بسهم، فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه، لال أنس: فكنا نتحدث أن هذه اآلٌة :
ٌِْه فَِمْنُهْم َمْن لََضى نَْحبَهُ  َ َعلَ  .(ٗ){، نزلت فٌه، وفً أصحابه"ِرَجاٌل َصَدلُوا َما َعاَهُدوا َّللاه

ٌِْه{ ]األحزاب :   َ َعلَ [، أي:" ٖٕلوله تعالى:}ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل َصَدلُوا َما َعاَهُدوا َّللاه
عهودهم مع هللا تعالى، وصبروا على البؤساء والضراء وحٌن من المإمنٌن رجال أوفوا ب

 .(٘)البؤس"
}من المإمنٌن{ باهلل ورسوله }رجال{ أوفوا بما عاهدوه علٌه من  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)الصبر على البؤساء والضراء، وحٌن البؤس"
أنهم إِذا ولمد كان من أولبن المإمنٌن رجاٌل صالدون، نذروا لال الصابونً:"أي:  

ٌِْه َوَسلهم َ ثبتوا ولاتلوا حتى ٌستشهدوا" ُ َعلَ  .(2)أدركوا حرباً مع رسول هللا َصلهى َّللاه

                                                           

 .ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/ٕٓ: أخرجه الطبري (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .21ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (2)



ٕٕ1 
 

ا ذكر عن المنافمٌن أنهم نمضوا العهد الذي كانوا عاهدوا هللا علٌه ال  لال ابن كثٌر:"  لمه
 .(ٔ)ٌولون األدبار ، وصؾ المإمنٌن بؤنهم استمروا على العهد والمٌثاق"

 .(ٕ)ٌزٌد بن رومان: " أي: وفوا هللا بما عاهدوه علٌه"لال  
[، أي:" فمنهم من َوفهى بنذره، ٖٕلوله تعالى:}فَِمْنُهْم َمْن لََضى نَْحبَهُ{ ]األحزاب :  

 .(ٖ)فاستشهد فً سبٌل هللا، أو مات على الصدق والوفاء"
هللا وأوجبه له على نفسه، ٌمول: "فمنهم من فرغ من العمل الذي كان نذره لال الطبري:  

 .(ٗ)فاستشهد بعض ٌوم بدر، وبعض ٌوم أحد، وبعض فً ؼٌر ذلن من المواطن"
لال السعدي:" أي: إرادته ومطلوبه، وما علٌه من الحك، فمتل فً سبٌل هللا، أو مات مإدًٌا 

ا" ًُ  .(٘)لحمه، لم ٌنمصه شٌُا
لال: الموت على ما :"}فمنهم من لضى نحبه{،  -رضً هللا عنهما-عن ابن عباس  

 .(ٙ)عاهدوا هللا علٌه"
 .(2)عن السدي:}فمنهم من لضى نحبه{، ٌعنً: أتم أجله" 
ٌزٌد بن رومان:" أي: فرغ من عمله، ورجع إلى ربه، كمن استشهد ٌوم بدر وٌوم لال  

 .(1)أحد"
 .(5)عن مجاهد: "}فمنهم من لضى نحبه{، لال: عهده فمتل أو عاش" 
 .(ٓٔ)}فمنهم من لضى نحبه{، لال: موته على الصدق والوفاء"عن الحسن، لوله:  

، لوله: "}فمنهم من لضى نحبه{، لال: مات على ما هو -رضً هللا عنهما-عن ابن عمر 
 .(ٔٔ)"علٌه من التصدٌك واإلٌمان

وبعضهم ٌمول:}فمنهم من لضى نحبه{: أجله، ٌعنً: من لتل ٌومبذ: حمزة لال ٌحٌى:"  
 .(ٕٔ)وأصحابه"

عٌسى بن طلحة: "أن أعرابٌا أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فسؤله: من الذٌن لضوا نحبهم؟ عن  
فؤعرض عنه، ثم سؤله، فؤعرض عنه، ودخل طلحة من باب المسجد وعلٌه ثوبان أخضران، 

 .(ٖٔ)فمال: "هذا من الذٌن لضوا نحبهم"
عت رسول هللا عن موسى بن طلحة، لال: "لام معاوٌة بن أبً سفٌان، فمال: إنً سم 

 .(ٗٔ)«"طلحة ممن لضى نحبه»ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: 
موسى بن طلحة، عن أبٌه طلحة لال: لما لدمنا من أحد وصرنا بالمدٌنة، صعد النبً  

ملسو هيلع هللا ىلص المنبر، فخطب الناس وعزاهم، وأخبرهم بما لهم فٌه من األجر، ثم لرأ: }رجال صدلوا ما 
... { اآلٌة، لال: فمام إلٌه رجل فمال: ٌا رسول هللا، من هإالء؟ فالتفت وعلً عاهدوا هللا علٌه 

 .(٘ٔ)ثوبان أخضران، فمال: "أٌها السابل هذا منهم"."

                                                           

 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (٘)
 .ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٔٓ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (2)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٔٓ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕٔ)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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[، أي:" ومنهم َمن ٌنتظر إحدى ٖٕلوله تعالى:}َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنتَِظُر{ ]األحزاب :  
 .(ٔ)الحسنٌٌن: النصر أو الشهادة"

:" }ومنهم من ٌنتظر{ ما وعد هللا من نصره والشهادة على ما مضى ٌزٌد بن رومانلال  
 .(ٕ)علٌه أصحابه"

عن مجاهد:"}ومنهم من ٌنتظر{ ٌوما فٌه جهاد، فٌمضً }نحبه{عهده، فٌمتل أو ٌصدق  
 .(ٖ)فً لمابه"
 .(ٗ)عن الحسن، لوله:}ومنهم من ٌنتظر{ الموت على مثل ذلن" 
وروي عن ابن  .(٘):"}ومنهم من ٌنتظر{ على ذلن" -رضً هللا عنهما-لال ابن عباس  

 .(ٙ)عمر نحوه
ٌمول: "}ومنهم من ٌنتظر{ لضاءه والفراغ منه، كما لضى من مضى منهم لال الطبري:  

 .(2)على الوفاء هلل بعهده، والنصر من هللا، والظفر على عدوه"
شارع فً لضاء ما علٌه، ووفاء نحبه لال السعدي:" }َوِمْنُهْم َمْن ٌَْنتَِظُر{ تكمٌل ما علٌه، فهو 

 .(1)ولما ٌكمله، وهو فً رجاء تكمٌله، ساع فً ذلن، مجد"
وما ؼٌهروا عهدهم الذي عاهدوا  [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َوَما بَدهلُوا تَْبِدٌبًل{ ]األحزاب :  

 .(5)"علٌه ربهم أبداً 
وما ؼٌروا العهد الذي عالدوا ربهم تؽٌٌرا، كما ؼٌره المعولون  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٓٔ)المابلون إلخوانهم: هلم إلٌنا، والمابلون: إن بٌوتنا عورة"
 .(ٔٔ)أي : وما ؼٌروا عهد هللا ، وال نمضوه وال بدلوه" لال ابن كثٌر:" 

على العهد، ال ٌلوون، وال  لال السعدي:" }َوَما بَدهلُوا تَْبِدٌبل{ كما بدل ؼٌرهم، بل لم ٌزالوا
ٌتؽٌرون، فهإالء، الرجال على الحمٌمة، ومن عداهم، فصورهم صور رجال، وأما الصفات، فمد 

 .(ٕٔ)لصرت عن صفات الرجال"
 .(ٖٔ)ٌمول: ما شكوا وما ترددوا فً دٌنهم، وال استبدلوا به ؼٌره" لال لتادة:" 

  .(ٗٔ)"المنافمون:"ولم ٌؽٌروا كما ؼٌر -رضً هللا عنهما-عن ابن عمر 
 .(٘ٔ)لم ٌؽٌروا دٌنهم كما ؼٌر المنافمون" لال ابن زٌد:" 
 .(ٙٔ)لال السدي:"}وما بدلوا تبدٌبل{ كما بدل المنافمون" 
خارجة بن زٌد بن ثابت ، عن أبٌه، لال :" لما نسخنا الصُُّحؾ، فَمَْدُت آٌةً من "سورة  

األحزاب" كنت أسمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمرإها ، لم أجدها مع أحد إال مع خزٌمة بن ثابت 

                                                           

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٖٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٙٗ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .25ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٕٔٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٖٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٙٗ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
 .2ٔٓ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٙٔ)
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ْلُمْإِمنٌَِن ِرَجاٌل َصَدلُوا َما : } ِمَن ا -الذي جعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شهادته بشهادة رجلٌن  -األنصاري 
ٌِْه{" َ َعلَ  . (ٔ)َعاَهُدوا َّللاه

 
 المرآن

َ كَ  ٌِْهْم إِنَّ َّللاَّ َب اْلُمنَافِِمٌَن إِْن َشاَء أَْو ٌَتُوَب َعلَ اِدلٌَِن بِِصْدلِِهْم َوٌُعَذِّ ُ الصَّ اَن َغفُوًرا }ِلٌَْجِزَي َّللاَّ
 [ ٕٗ({ ]األحزاب : َٕٗرِحًٌما )
 التفسٌر: 

لٌثٌب هللا أهل الصدق بسبب صدلهم وببلبهم وهم المإمنون، وٌعذب المنافمٌن إن شاء تعذٌبهم، 
بؤن ال ٌوفمهم للتوبة النصوح لبل الموت، فٌموتوا على الكفر، فٌستوجبوا النار، أو ٌتوب علٌهم 

وا، رحًٌما بؤن ٌوفمهم للتوبة واإلنابة، إن هللا كان ؼفوًرا لذنوب المسرفٌن على أنفسهم إذا تاب
 بهم؛ حٌث وفمهم للتوبة النصوح.

اِدلٌَِن بِِصْدلِِهْم{ ]األحزاب :   ُ الصه [، أي:" لٌثٌب هللا أهل ٕٗلوله تعالى:}ِلٌَْجِزَي َّللاه
 .(ٕ)الصدق بسبب صدلهم وببلبهم وهم المإمنون"

م له ٌمول: لٌثٌب هللا أهل الصدق بصدلهم هللا بما عاهدوه علٌه، ووفابه لال الطبري:" 
 .(ٖ)به"

لال السعدي:" أي: بسبب صدلهم، فً ألوالهم، وأحوالهم، ومعاملتهم مع هللا، واستواء 
اِدلٌَِن ]ص: [ ِصْدلُُهْم لَُهْم َجنهاٌت تَْجِري ٕٙٙظاهرهم وباطنهم، لال هللا تعالى: }َهَذا ٌَْوُم ٌَْنفَُع الصه

اآلٌة، أي: لدرنا ما لدرنا، من هذه الفتن والمحن، والزالزل، ِمْن تَْحتَِها األْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبًَدا{ 
 .(ٗ)لٌتبٌن الصادق من الكاذب، فٌجزي الصادلٌن بصدلهم"

ٌختبر عباده بالخوؾ والزلزال لٌمٌز الخبٌث من الطٌب ، فٌظهر أمر  لال ابن كثٌر:" 
كن ال ٌعذب الخلك بعلمه هذا بالفعل ، وأمر هذا بالفعل ، مع أنه تعالى ٌعلم الشًء لبل كونه ، ول

فٌهم ، حتى ٌعملوا بما ٌعلمه فٌهم، كما لال تعالى : } َولَنَْبلَُونهُكْم َحتهى نَْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنكُْم 
ابِِرٌَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم { ]دمحم :  [ ، فهذا علم بالشًء بعد كونه ، وإن كان العلم السابك َٖٔوالصه

ٌِْه َحتهى ٌَِمٌَز حاصبل به لبل وج ُ ِلٌََذَر اْلُمْإِمنٌَِن َعلَى َما أَْنتُْم َعلَ وده. وكذا لال تعالى : } َما َكاَن َّللاه
ٌِْب { ]آل عمران :  ُ ِلٌُْطِلعَُكْم َعلَى اْلؽَ [. ولهذا لال هاهنا : } 25ٔاْلَخبٌَِث ِمَن الطهٌِِّب َوَما َكاَن َّللاه

اِدلِ  ُ الصه ٌَن بِِصْدلِِهْم { أي : بصبرهم على ما عاهدوا هللا علٌه ، ولٌامهم به ، ِلٌَْجِزَي َّللاه
 .(٘)ومحافظتهم علٌه"

ٌِْهْم{ ]األحزاب :   َب اْلُمنَافِِمٌَن إِْن َشاَء أَْو ٌَتُوَب َعلَ [، أي:" وٌعذب ٕٗلوله تعالى:}َوٌُعَذِّ
الموت، فٌموتوا على الكفر، المنافمٌن إن شاء تعذٌبهم، بؤن ال ٌوفمهم للتوبة النصوح لبل 

 .(ٙ)فٌستوجبوا النار، أو ٌتوب علٌهم بؤن ٌوفمهم للتوبة واإلنابة"
بؤن ال ٌوفمهم للتوبة من  -بكفرهم باهلل ونفالهم -وٌعذب المنافمٌن لال الطبري:معناه:" 

، }أو ٌتوب علٌهم{ من نفالهم، نفالهم حتى ٌموتوا على كفرهم إن شاء، فٌستوجبوا بذلن العذاب
 .(2)فٌهدٌهم لئلٌمان"

َب اْلُمنَافِِمٌَن {:وهم النالضون لعهد هللا ، المخالفون ألوامره ،  لال ابن كثٌر:"  } َوٌُعَذِّ
فاستحموا بذلن عمابه وعذابه ، ولكن هم تحت مشٌبته فً الدنٌا ، إن شاء استمر بهم على ما 

                                                           

(، ولال: "حسن صحٌح". ٖٗٓٔ( وسنن الترمذي برلم )11ٔ/٘( والمسند )21ٗٗصحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .(ٔٓٗٔٔوأخرجه النسابً فً السنن الكبرى برلم )

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .]بتصرؾ[ٕٔٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
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أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى فعلوا حتى ٌلموه به فٌعذبهم علٌه ، وإن شاء تاب علٌهم بؤن 
اإلٌمان ، وعمل الصالح بعد الفسوق والعصٌان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلمه هً الؽالبة 

 .(ٔ)لؽضبه "
َب اْلُمنَافِِمٌَن{ الذٌن تؽٌرت للوبهم وأعمالهم، عند حلول الفتن، ولم  لال السعدي:" }َوٌُعَذِّ

َشاَء{ تعذٌبهم، بؤن لم ٌشؤ هداٌتهم، بل علم أنهم ال خٌر فٌهم، فلم ٌفوا بما عاهدوا هللا علٌه. }إِْن 
ٌِْهْم{ بؤن ٌوفمهم للتوبة واإلنابة، وهذا هو الؽالب، على كرم الكرٌم"  .(ٕ)ٌوفمهم، }أَْو ٌَتُوَب َعلَ

 .(ٖ)ٌمول: إن شاء أخرجهم من النفاق إلى اإلٌمان" لال لتادة:" 
َ َكاَن   [، أي:" إن هللا كان ؼفوًرا َٕٗؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب : لوله تعالى:}إِنه َّللاه

  .(ٗ)لذنوب المسرفٌن على أنفسهم إذا تابوا، رحًٌما بهم؛ حٌث وفمهم للتوبة النصوح"
ٌمول: إن هللا كان ذا ستر على ذنوب التاببٌن، رحٌما بالتاببٌن أن ٌعالبهم  لال الطبري:" 

  .(٘)بعد التوبة"
ولهذا ختم اآلٌة باسمٌن دالٌن على المؽفرة، والفضل، واإلحسان فمال: لال السعدي:" 

َ َكاَن َؼفُوًرا رحًٌما{ ؼفوًرا لذنوب المسرفٌن على أنفسهم، ولو أكثروا من العصٌان، إذا  }إِنه َّللاه
 .(ٙ)أتوا بالمتاب. }َرِحًٌما{ بهم، حٌث وفمهم للتوبة، ثم لبلها منهم، وستر علٌهم ما اجترحوه"

 
 المرآن

 ُ ُ اْلُمْإِمنٌَِن اْلِمتَاَل َوَكاَن َّللاَّ ًٌْرا َوَكفَى َّللاَّ ٌِْظِهْم لَْم ٌَنَالُوا َخ ُ الَِّذٌَن َكفَُروا بِغَ  لَِوًٌّا َعِزًٌزا }َوَردَّ َّللاَّ
 [ ٕ٘({ ]األحزاب : ٕ٘)

 التفسٌر: 
خًٌرا فً الدنٌا وال فً خاببٌن خاسرٌن مؽتاظٌن، لم ٌنالوا « المدٌنة»ورده هللا أحزاب الكفر عن 

اآلخرة، وكفى هللا المإمنٌن المتال بما أٌدهم به من األسباب. وكان هللا لوًٌا ال ٌُؽالَب وال ٌُْمَهر، 
 عزًٌزا فً ملكه وسلطانه.

ًٌْرا{ ]األحزاب :   ٌِْظِهْم لَْم ٌَنَالُوا َخ ُ الهِذٌَن َكفَُروا بِؽَ  [، أي:" ورده ٕ٘لوله تعالى:}َوَرده َّللاه
خاببٌن خاسرٌن مؽتاظٌن، لم ٌنالوا خًٌرا فً الدنٌا وال فً « المدٌنة»هللا أحزاب الكفر عن 

 .(2)اآلخرة"
ٌمول:" ورد هللا الذٌن كفروا{ به وبرسوله من لرٌش وؼطفان بكربهم لال الطبري:  

من وؼمهم، بفوتهم ما أملوا من الظفر، وخٌبتهم مما كانوا طمعوا فٌه من الؽلبة لم ٌصٌبوا 
 .(1)المسلمٌن ماال وال إسارا"

لال السعدي:" أي: ردهم خاببٌن، لم ٌحصل لهم األمر الذي كانوا حنمٌن علٌه، مؽتاظٌن 
لادرٌن علٌه جازمٌن، بؤن لهم الدابرة، لد ؼرتهم جموعهم، وأعجبوا بتحزبهم، وفرحوا بِعََدِدهْم 

ضت وُعَدِدِهْم، فؤرسل هللا علٌهم، رًٌحا عظٌمة، وهً رٌح الص با، فزعزعت مراكزهم، ولوه
خٌامهم، وكفؤت لدورهم وأزعجتهم، وضربهم هللا بالرعب، فانصرفوا بؽٌظهم، وهذا من نصر 

 .(5)هللا لعباده المإمنٌن"

                                                           

 .5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (5)



ٕٖٕ 
 

ٌمول تعالى مخبًرا عن األحزاب لما أجبلهم عن المدٌنة ، بما أرسل  لال ابن كثٌر:" 
علٌهم من الرٌح والجنود اإللهٌة ، ولوال أن جعل هللا رسوله رحمة للعالمٌن ، لكانت هذه الرٌح 

بَُهْم َوأَْنتَ  ُ ِلٌُعَذِّ فٌِِهْم  علٌهم أشد من الرٌح العمٌم على عاد ، ولكن لال هللا تعالى : } َوَما َكاَن َّللاه
بَُهْم َوُهْم ٌَْستَْؽِفُروَن{ ]األنفال :  ُ ُمعَذِّ [ ، فسلط علٌهم هواء فرق شملهم ، كما كان َٖٖوَما َكاَن َّللاه

سبب اجتماعهم من الَهَوى ، وهم أخبلط من لبابل شتى ، أحزاب وآراء ، فناسب أن ٌرسل 
م وَحنَمهم ، لم ٌنالوا خًٌرا ال علٌهم الهواء الذي فرق جماعتهم ، وردهم خاببٌن خاسرٌن بؽٌظه

فً الدنٌا ، مما كان فً أنفسهم من الظفر والمؽنم ، وال فً اآلخرة بما تحملوه من اآلثام فً 
مبارزة الرسول ، صلوات هللا وسبلمه علٌه ، بالعداوة ، وهمهم بمتله ، واستبصال جٌشه ، وَمْن 

ه بفعله ، فهو فً الحمٌمة كفا  .(ٔ)عله"َهّم بشًء وَصدق َهمه
 .(ٕ)عن مجاهد، لوله :"}ورد هللا الذٌن كفروا بؽٌظهم لم ٌنالوا خٌرا{: األحزاب" 
 .(ٖ)ٌزٌد بن رومان: "أي: لرٌش وؼطفان"لال  
وذلن ٌوم أبً سفٌان واألحزاب، رد هللا أبا سفٌان وأصحابه بؽٌظهم لم ٌنالوا  لال لتادة:" 

 .(ٗ)خٌرا"
}ورد هللا الذٌن كفروا بؽٌظهم لم ٌنالوا خٌرا{:، لال: أبو سفٌان وأصحابه،  عن السدي:" 

  .(٘)}لم ٌنالوا خٌرا{، لال: لم ٌصٌبوا من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ظفرا"
ُ اْلُمْإِمنٌَِن اْلِمتَاَل{ ]األحزاب :   [، أي:" وكفى هللا المإمنٌن ٕ٘لوله تعالى:}َوَكفَى َّللاه
 .(ٙ)ا أٌدهم به من األسباب"المتال بم
ٌمول:" }وكفى هللا المإمنٌن المتال{ بجنود من المبلبكة والرٌح التً بعثها لال الطبري:  
 .(2)علٌهم"

 .(1)لال السعدي: أي: " بما صنع لهم من األسباب العادٌة والمدرٌة"
أي : لم ٌحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى ٌجلوهم عن ببلدهم ، بل  لال ابن كثٌر:" 

ال إله إال هللا وحده ، »كفى هللا وحده ، ونصر عبده ، وأعزه جنده ؛ ولهذا لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
 .(ٓٔ)"(5)«صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزه جنده ، وهزم األحزاب وحده ، فبل شًء بعده

سلٌمان بن ُصَرد، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم األحزاب : "اآلن نؽزوهم وال وعن  
  .(ٔٔ)ٌؽزونا"
 .(ٕٔ)}وكفى هللا المإمنٌن المتال{ بالجنود من عنده، والرٌح التً بعث علٌهم" لال لتادة:" 
 .(ٖٔ)انهزموا بالرٌح من ؼٌر لتال" لال السدي:" 

ال : دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على األحزاب فمال : "اللهم منزل عن عبد هللا بن أبً أْوفى لو
 .(ٗٔ)الكتاب ، سرٌع الحساب ، اهزم األحزاب. اللهم ، اهزمهم وزلزلهم"

                                                           

 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٕٖٙٔ-ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٙٗ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕٓفسٌر الطبري: ت (2)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .( باختبلؾ فً اللفظ2ٕٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )ٗٔٔٗصحٌح البخاري برلم )(5)
 .5ٖٙ-5ٖ٘/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .(5ٓٔٗ( وصحٌح البخاري برلم )ٕٕٙ/ٗالمسند )(ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٖٙٔ-ٕٖ٘ٔ/5(:ص2ٙٗ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .(2ٕٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٖٖٕصحٌح البخاري برلم )(ٗٔ)



ٕٖٖ 
 

ُ المإمنٌن المتال{ بالرٌح والمبلبكة، أو بعلً بن أبً  لال العز بن عبدالسبلم:"  }َوَكفَى َّللاه
   .(ٔ)طالب رضً هللا تعالى عنه"

  ُ حكى سفٌان الثوري عن زٌد عن مرة لال:" ألرأنا ابن مسعود هذا الحرؾ: }َوَكفَى َّللاه
 .(ٕ)اْلُمْإِمنٌَِن اْلِمتَاَل{، بعلً بن أبً طالب"

أبو سعٌد الخدري: "حبسنا ٌوم الخندق عن الصبلة، فلم نصل الظهر، وال العصر،  لال 
وي كفٌنا، وأنزل هللا: }وكفى هللا المإمنٌن وال المؽرب، وال العشاء، حتى كان بعد العشاء به

المتال وكان هللا لوٌا عزٌزا{، فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببلال فؤلام الصبلة، وصلى الظهر، فؤحسن 
صبلتها، كما كان ٌصلٌها فً ولتها، ثم صلى العصر كذلن، ثم صلى المؽرب كذلن، ثم صلى 

وذلن لبل أن تنزل صبلة الخوؾ: }فإن خفتم فرجاال أو العشاء كذلن، جعل لكل صبلة إلامة، 
 .(ٖ)ركبانا{"
ُ لَِوًٌّا َعِزًٌزا{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان هللا لوًٌا ال ٌُؽالَب وال ٕ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه

  .(ٗ)ٌُْمَهر، عزًٌزا فً ملكه وسلطانه"
ٌمول: وكان هللا لوٌا على فعل ما ٌشاء فعله بخلمه، فٌنصر من شاء منهم  لال الطبري:" 

على من شاء أن ٌخذله، ال ٌؽلبه ؼالب؛ }عزٌزا{: ٌمول: هو شدٌد انتمامه ممن انتمم منه من 
  .(٘)أعدابه"

لال ابن كثٌر:" أي : بحوله ولوته ، ردهم خاببٌن ، لم ٌنالوا خًٌرا ، وأعز هللا اإلسبلم  
 .(ٙ)وصدق وعده ، ونصر رسوله وعبده ، فله الحمد والمنة"وأهله 

لال السعدي: أي: " ال ٌؽالبه أحد إال ُؼِلَب، وال ٌستنصره أحد إال َؼلََب، وال ٌعجزه أمر 
 .(2)أراده، وال ٌنفع أهل الموة والعزة، لوتهم وعزتهم، إن لم ٌعنهم بموته وعزته"

 .(1)لوٌا فً أمره، عزٌزا فً نممته" لال لتادة:" 
 [:ٕ٘-ٕٓفوابد اآلٌات:]

 تمرٌر أن الكفر والنفاق صاحبهما ال ٌفارله الجبن والخور والشح والبخل. -ٔ
 وجوب االبتساء برسول هللا فً كل ما ٌطٌمه العبد المسلم وٌمدر علٌه. -ٕ

فعال الرسول صلى واستدل األصولٌون فً هذه اآلٌة، على االحتجاج بؤ لال السعدي:" 
هللا علٌه وسلم، وأن األصل، أن أمته أسوته فً األحكام، إال ما دل الدلٌل الشرعً على 

 االختصاص به. فاألسوة نوعان: 

 أسوة حسنة.  

 وأسوة سٌبة.  
ً به، سالن الطرٌك الموصل إلى كرامة هللا،  فاألسوة الحسنة، فً الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فإن المتؤّسِ

 الصراط المستمٌم.وهو 
 ً وأما األسوة بؽٌره، إذا خالفه، فهو األسوة السٌبة، كمول الكفار حٌن دعتهم الرسل للتؤّسِ

ٍة َوإِنها َعلَى آثَاِرِهْم ُمْهتَُدوَن{" بهم }إِنها َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَى أُمه
(5). 

 هم بعهودهم.ثناء هللا تعالى على المإمنٌن الصادلٌن لموالفهم المشرفة ووفاب -ٖ

                                                           

 .1ٙ٘/ٕتفسٌر العز بن عبدالسبلم:  (ٔ)
ابن أبً حاتم وابن مردوٌه وابن عساكر، ، وعزاه إلى 5ٓ٘/ٙ. والدر المنثور:5ٖٔ/ٗالنكت والعٌون:  (ٕ)

 .ٕٖٙٔ/5ص(:2ٙٗ5ٔوانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٖٙ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .ٖٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (5)



ٕٖٗ 
 

 ذم االنهزامٌٌن الناكثٌن لعهودهم الجبناء من المنافمٌن وضعاؾ اإلٌمان. -ٗ
 بٌان الحكمة فً ؼزوة األحزاب، }لٌجزي هللا الصادلٌن.....{اآلٌة. -٘
 

 المرآن
ْعَب فَِرٌمًا تَْمتُلُوَن  }َوأَْنَزَل الَِّذٌَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصٌَاِصٌِهْم َولََذَف فًِ لُلُوبِِهمُ  الرُّ

 [ ٕٙ({ ]األحزاب : َٕٙوتَؤِْسُروَن فَِرٌمًا )
 التفسٌر:

وأنزل هللا ٌهود بنً لرٌظة من حصونهم؛ إلعانتهم األحزاب فً لتال المسلمٌن، وألمى فً 
 للوبهم الخوؾ فُهزموا، تمتلون منهم فرٌمًا، وتؤسرون فرٌمًا آخر.

[، ٕٙالهِذٌَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمْن َصٌَاِصٌِهْم{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوأَْنَزَل  
 .(ٔ)أي:" وأنزل هللا ٌهود بنً لرٌظة من حصونهم؛ إلعانتهم األحزاب فً لتال المسلمٌن"

وأنزل هللا الذٌن أعانوا األحزاب من لرٌش وؼطفان على رسول  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕ)، من حصونهم"-وهم بنً لرٌظة- وأصحابههللا ملسو هيلع هللا ىلص

أي: أنزلهم من حصونهم، نزوال مظفوًرا بهم، مجعولٌن تحت حكم  لال السعدي:" 
اإلسبلم، وكانت هذه الطابفة من أهل الكتاب، هم بنو لرٌظة من الٌهود، فً لرٌة خارج المدٌنة، 
ؼٌر بعٌدة، وكان النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حٌن هاجر إلى المدٌنة، وادعهم، وهادنهم، فلم ٌماتلهم ولم ٌماتلوه، 

بالون على دٌنهم، لم ٌؽٌر علٌهم شٌبًا. فلما رأوا ٌوم الخندق، األحزاب الذٌن تحزبوا على وهم 
رسول هللا وكثرتهم، وللة المسلمٌن، وظنوا أنهم سٌستؤصلون الرسول والمإمنٌن، وساعد على 

ومالإوا  ذلن، تدجٌل بعض رإسابهم علٌهم، فنمضوا العهد الذي بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
المشركٌن على لتاله، فلما خذل هللا المشركٌن، تفرغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، لمتالهم، فحاصرهم فً 
حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضً هللا عنه، فحكم فٌهم، أن تمتل مماتلتهم، وتسبى 

علٌهم النعمة، وأَلَره أعٌنهم، ذرارٌهم، وتؽنم أموالهم، فؤتم هللا لرسوله والمإمنٌن، المنة، وأسبػ 
بخذالن من انخذل من أعدابهم، ولتل من لتلوا، وأسر من أسروا، ولم ٌزل لطؾ هللا بعباده 

 .(ٖ)المإمنٌن مستمًرا"
عن مجاهد: "}وأنزل الذٌن ظاهروهم من أهل الكتاب{، لال: لرٌظة، ٌمول: أنزلهم من  

 .(٘)لال: لصورهم"، "(ٗ)صٌاصٌهم"
 .(ٙ)"}من صٌاصٌهم{، لال: من حصونهم"عن عكرمة:  
 .(2)أي من حصونهم وآطامهم" لال لتادة:" 
 .(1)الصٌاصً: الحصون واآلطام التً كانوا فٌها" لال ٌزٌد بن رومان:" 
 .(5)الصٌاصً: حصونهم التً ظنوا أنها مانعتهم من هللا تبارن وتعالى" لال ابن زٌد:" 
 .(ٓٔ)}من صٌاصٌهم{، ٌعنً: من حصونهم بلؽة لٌس عٌبلن" لال الماسم بن سبلم:" 
}من صٌاصٌهم{: من حصونهم. وواحدتها: صٌصٌة، وهً طرؾ المرن  لال الفراء:" 
 .(ٔٔ)والجبل"

                                                           

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .]بتصرؾ[ٖٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٖٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .5لؽات المبابل الرواردة فً المرآن الكرٌم:  (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٔٔ)



ٕٖ٘ 
 

لال أبوعبٌدة:" }الهِذٌَن ظاَهُروُهْم{، أي: عاونوهم وهو من التظاهر، }ِمْن َصٌاِصٌِهْم{،  
هللا صٌصة فبلن، أي: أصله، وهى أٌضا: شون الحاكة، أي: من حصونهم وأصولهم، ٌمال: جذّ 

 :(ٔ)لال
ًْ فً النسٌجِ الُمَمدهدِ  ٌاِص  وما راعنى إاّل الرماح تنوشه ... كَوْلعِ الصه

 .(ٕ)وهى: شوكتا الدٌن، وهى: لرن البمرة أٌضا"
لرون البمر؛ «: الصٌاصً»لال ابن لتٌبة:" }من صٌاصٌهم{ أي من حصونهم. وأصل 

 .(ٖ)ع بها وتدفع عن أنفسها. فمٌل للحصون: صٌاصً، ألنها تمنع"ألنها تمتن
صلى هللا  -ٌعنى به بنو لرٌظة، ومعنى }ظاهروهم{: عاونوهم على النبً  لال الزجاج:"

.. ومعنى الصٌاصى كل ما ٌمتنع به، والصٌاصً ههنا الحصون، ولٌل المصور، –علٌه وسلم 
بمر والظباء وكل لرن صٌصٌة، ألن ذوات والمصور لد ٌتحصن فٌها، والصٌاصً: لرون ال

 .(ٗ)المرون ٌتحصن بمرونها وتمتنع بها، وصٌصة الدٌن شوكته ألنه ٌتحصن بها أٌضا"
وهم: بنو لرٌظة، ظاهروا أبا سفٌان وراسلوه، فنكثوا العهد الذي بٌنهم وبٌن  لال لتادة:" 

نت جحش ٌؽسل رأسه، ولد ؼسلت شمه، إذ أتاه نبً هللا، لال: فبٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عند زٌنب ب
جبرابٌل ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: عفا هللا عنن؛ ما وضعت المبلبكة سبلحها منذ أربعٌن لٌلة، فانهض إلى بنً 
لرٌظة، فإنً لد لطعت أوتارهم، وفتحت أبوابهم، وتركتهم فً زلزال وبلبال؛ لال: فاستؤلم 

م سلن سكة بنً ؼنم، فاتبعه الناس ولد عصب حاجبه بالتراب؛ لال: فؤتاهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ث
، فمالوا: ٌا أبا الماسم، ما كنت فحاشا، «ٌا إخوان المردة»رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فحاصروهم وناداهم: 

فنزلوا على حكم ابن معاذ، وكان بٌنهم وبٌن لومه حلؾ، فرجوا أن تؤخذه فٌهم هوادة، وأومؤ 
ٌهم أبو لبابة إنه الذبح، فؤنزل هللا: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تخونوا هللا والرسول وتخونوا أماناتكم إل

وأنتم تعلمون{، فحكم فٌهم أن تمتل مماتلتهم، وأن تسبى ذرارٌهم، وأن عمارهم للمهاجرٌن دون 
ذوي عمار، وإن  األنصار، فمال لومه وعشٌرته: آثرت المهاجرٌن بالعمار علٌنا لال: فإنكم كنتم

 .(٘)«"لضى فٌكم بحكم هللا»المهاجرٌن كانوا ال عمار لهم. وذكر لنا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كبر ولال: 
 .(٘)«"هللا

لد تمدم أن بنً لرٌظة لما لدمت جنود األحزاب ، ونزلوا على المدٌنة ، لال ابن كثٌر:"  
ًّ بن أخطب النهَضري  نمضوا ما كان بٌنهم وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من العهد ، وكان ذلن بسفارة ُحٌَ

: دخل حصنهم ، ولم ٌزل بسٌدهم كعب بن أسد حتى نمض العهد ، ولال له فٌما لال  -لعنه هللا  -
وٌحن ، لد جبتن بعز الدهر ، أتٌتن بمرٌش وأحابٌشها ، وؼطفان وأتباعها ، وال ٌزالون هاهنا 
حتى ٌستؤصلوا دمحما وأصحابه. فمال له كعب : بل وهللا أتٌتنً بذُّلِ الدهر. وٌحن ٌا حًٌ ، إنن 

روة والؽَارب حتى أجابه ، واشترط له ُحٌ ً إن ذهب مشإوم ، فدعنا منن. فلم ٌزل ٌفتل فً الذِّ
األحزاب ، ولم ٌكن من أمرهم شًء ، أن ٌدخل معهم فً الحصن ، فٌكون له أسوتهم. فلما 
نَمَضت لرٌظةُ ، وبلػ ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ساءه ، َوَشكه علٌه وعلى المسلمٌن جدًّا ، فلما أٌد هللا 

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة مإٌدا ونََصر ، وكبت األعداء وردههم خاببٌن بؤخسر صفمة ، ورجع ر
منصورا ، ووضع الناس السبلح. فبٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌؽتسل من وعثاء تلن المرابطة فً بٌت 
أم سلمة إذ تبدى له جبرٌل معتجرا بعمامة من إستبرق ، على بؽلة علٌها لطٌفة من دٌباج ، فمال 

هللا ؟ لال : "نعم". لال : لكن المبلبكة لم تضع أسلحتها ، وهذا اآلن  : أوَضعت السبلح ٌا رسول

                                                           

 ٖٔٙ/ ٙ، )صٌص(، "لسان العرب" ٕٙٙ/ ٕٔ، "تهذٌب اللؽة" ٖٙبن الصمة فً "دٌوانه" ص  لدرٌد(ٔ)
 .2ٙٔ/ 2)صٌا(، كتاب "العٌن"  2ٖٗ/ ٗٔ)شٌك(،  5ٖٔ/ ٓٔ)صٌص(،  ٕ٘/ 2)نوش(، 

 ورواٌة الصدر فً تلن المصادر:" فجبت إلٌه والرماح تنوشه".
 .ٕٓٙ/ ٕٔ، والمخصص ٕٕٗوببل نسبة فً جمهرة اللؽة ص 

 .ٖٙٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٕ)
 .5ٖٗؼرٌب المرآن:  (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٗمعانً المرىن:  (ٗ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
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رجوعً من طلب الموم. ثم لال : إن هللا ٌؤمرن أن تنهض إلى بنً لرٌظة. وفً رواٌة فمال له : 
عذٌَرن من مماتل ، أوضعتم السبلح ؟ لال : "نعم". لال : لكنا لم نضع أسلحتنا بعد ، انهض إلى 

ٌن ؟". لال : بنً لرٌظة ، فإن هللا أمرنً أن أزلزل علٌهم. فنهض رسول هللا هإالء. لال : "أ
ملسو هيلع هللا ىلص من فوره ، وأمر الناس بالمسٌر إلى بنً لرٌظة ، وكانت على أمٌال من المدٌنة ، وذلن بعد 

هم صبلة الظهر ، ولال : "ال ٌصلٌن أحد منكم العصر إال فً بنً لرٌظة". فسار الناس ، فؤدركت
الصبلة فً الطرٌك ، فصلى بعضهم فً الطرٌك ولالوا : لم ٌرد منا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال تعجٌل 
السٌر ، ولال آخرون : ال نصلٌها إال فً بنً لرٌظة. فلم ٌُعَنِّؾ واحدا من الفرٌمٌن. وتبعهم 

، وأعطى الراٌة لعلً بن أبً طالب. ثم  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولد استخلؾ على المدٌنة ابن أم مكتوم
نازلهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحاصرهم خمسا وعشرٌن لٌلة ، فلما طال علٌهم الحال ، نزلوا على حكم 

ألنهم كانوا حلفاءهم فً الجاهلٌة ، واعتمدوا أنه ٌحسن إلٌهم فً  -سٌد األوس  -سعد بن معاذ 
سلول فً موالٌه بنً لٌنماع ، حٌن استطلمهم من رسول هللا  ذلن ، كما فعل عبد هللا بن أبً بن

ملسو هيلع هللا ىلص ، فظن هإالء أن سعدا سٌفعل فٌهم كما فعل ابن أبً فً أولبن ، ولم ٌعلموا أن سعدا ، رضً 
أنزله فً هللا عنه ، كان لد أصابه سهم فً أكَحله أٌام الخندق ، فكواه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً أكحله ، و

لبة فً المسجد لٌعوده من لرٌب. ولال سعد فٌما دعا به : اللهم إن كنت أبمٌت من حرب لرٌش 
شٌبا فؤبمنً لها. وإن كنت وضعت الحرب بٌننا وبٌنهم فافجرها وال تمتنً حتى تُمّر عٌنً من 

من تلماء بنً لرٌظة. فاستجاب هللا دعاءه ، ولَّدر علٌهم أن نزلوا على حكمه باختٌارهم طلبا 
أنفسهم ، فعند ذلن استدعاه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من المدٌنة لٌحكم فٌهم ، فلما ألبل وهو راكب على 
حمار لد وطهإوا له علٌه ، جعل األوس ٌلوذون به وٌمولون : ٌا سعد ، إنهم موالٌن ، فؤحسن 

أكثروا علٌه لال : لمد آن لسعد فٌهم. وٌرلمونه علٌهم وٌعطفونه ، وهو ساكت ال ٌرد علٌهم. فلما 
أال تؤخذه فً هللا لومة البم. فعرفوا أنه ؼٌر مستبمٌهم ، فلما دنا من الخٌمة التً فٌها رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لوموا إلى سٌدكم". فمام إلٌه المسلمون ، فؤنزلوه إعظاما وإكراما 

محل والٌته ، لٌكون أنفذ لحكمه فٌهم. فلما جلس لال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن واحتراما له فً 
لد نزلوا على حكمن ، فاحكم فٌهم بما شبت". لال : وحكمً نافذ علٌهم ؟  -وأشار إلٌهم  -هإالء 

وأشار إلى  -لال : "نعم". لال : وعلى َمْن فً هذه الخٌمة ؟ لال : "نعم". لال : وعلى َمْن هاهنا. 
وهو معرض بوجهه عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إجبلال وإكراًما  -الجانب الذي فٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "نعم". فمال : إنً أحكم أن تمتل ُممَاتلتهم ، وتُسْبى ذرٌتهم  -وإعظاًما 
. وفً رواٌة : (ٔ) ملسو هيلع هللا ىلص : "لمد حكمت بحكم هللا من فوق سبعة أرلعة"وأموالهم. فمال له رسول هللا

"لمد حكمَت بحكم الَملن". ثم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص باألخادٌد فَُخّدت فً األرض ، وجًء بهم مكتفٌن 
ٌُنبت منهم مع النساء ، فضرب أعنالهم ، وكانوا ما بٌن السبعمابة إلى الثمانمابة ، وسبى َمْن لم 

، وهذا كله ممرر مفصل بؤدلته وأحادٌثه وبسطه فً كتاب السٌرة، الذي أفردناه (ٕ)وأموالهم
ا. وهلل الحمد والمنة"  .(ٖ)موجزا وممتصه

أخرج الطبري بسنده عن ابن إسحاق، لال: "لما انصرؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الخندق  
ون، ووضعوا السبلح، فلما كانت الظهر أتى جبرٌل رسول هللا صلى راجعا إلى المدٌنة والمسلم

هللا علٌه وسلم. كما حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، لال: ثنً دمحم بن إسحاق، عن ابن شهاب 
الزهري: "معتجرا بعمامة من إستبرق، على بؽلة علٌها رحالة، علٌها لطٌفة من دٌباج؛ فمال: ألد 

؟ لال: نعم لال جبرٌل: ما وضعت المبلبكة السبلح بعد، ما رجعت وضعت السبلح ٌا رسول هللا

                                                           

( من طرٌك عاصم بن عمر ، عن عبد الرحمن ٖٕٔ/ٗرواه ابن إسحاق فً السٌرة كما فً البداٌة والنهاٌة )(ٔ)
 فذكره ، وأظن فً السند خطؤ. ورواه ابن سعد فً بن عمر ، عن علممة بن ولاص لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

( من طرٌك دمحم بن صالح التمار ، عن سعد بن إبراهٌم ، عن عامر بن سعد ، عن أبٌه سعد ٕٙٗ/ٖالطبمات )
بن أبً ولاص مرفوعا بلفظ : "لمد حكمت فٌهم بحكم هللا من فوق سبع سموات" ، وأصله فً صحٌح البخاري 

 .( من حدٌث أبً سعٌد الخدريٖٖٗٓسبع سموات" برلم )من دون لوله : "فوق 
 .5ٖٕ/ٕالسٌرة النبوٌة البن هشام :انظر:  (ٕ)
 .51ٖ-52ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
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اآلن إال من طلب الموم، إن هللا ٌؤمرن ٌا دمحم بالسٌر إلى بنً لرٌظة، وأنا عامد إلى بنً 
لرٌظة"، فؤمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منادٌا، فؤذن فً الناس: "إن من كان سامعا مطٌعا فبل ٌصلٌن 

بنً لرٌظة"، ولدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علً بن أبً طالب رضً هللا عنه براٌته إلى  العصر إال فً
بنً لرٌظة، وابتدرها الناس، فسار علً بن أبً طالب رضً هللا عنه حتى إذا دنا من الحصون، 

 بالطرٌك، فمال: ٌا سمع منها ممالة لبٌحة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم فرجع حتى لمً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رسول هللا، ال علٌن أال تدنو من هإالء األخباث، لال: "لم؟ أظنن سمعت لً منهم أذى" لال: نعم 
ٌا رسول هللا، لال: "لو لد رأونً لم ٌمولوا من ذلن شٌبا" فلما دنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حصونهم 

 وأنزل بكم نممته؟ " لالوا: ٌا أبا الماسم، ما كنت جهوال؛ لال: "ٌا إخوان المردة هل أخزاكم هللا
ومر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابه بالصورٌن لبل أن ٌصل إلى بنً لرٌظة، فمال: "هل مر بكم 
أحد؟ "فمالوا: ٌا رسول هللا، لد مر بنا دحٌة بن خلٌفة الكلبً على بؽلة بٌضاء علٌها رحالة علٌها 

ج، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ذان جبرابٌل بعث إلى بنً لرٌظة ٌزلزل بهم حصونهم، لطٌفة دٌبا
وٌمذؾ الرعب فً للوبهم"؛ فلما أتى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لرٌظة، نزل على ببر من آبارها فً ناحٌة 

اء اآلخرة، ولم ٌصلوا من أموالهم ٌمال لها: ببر أنا، فتبلحك به الناس، فؤتاه رجال من بعد العش
العصر لمول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ال ٌصلٌن أحد العصر إال فً بنً لرٌظة"، فصلوا العصر فما 

 عابهم هللا بذلن فً كتابه وال عنفهم به رسوله.
والحدٌث عن دمحم بن إسحاق، عن أبٌه، عن معبد بن كعب بن مالن األنصاري، لال: 
وحاصرهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خمسا وعشرٌن لٌلة حتى جهدهم الحصار ولذؾ هللا فً للوبهم 
الرعب. ولد كان حًٌ بن أخطب دخل على بنً لرٌظة فً حصنهم حٌن رجعت عنهم لرٌش 

أسد بما كان عاهده علٌه؛ فلما أٌمنوا بؤن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼٌر منصرؾ  وؼطفان وفاء لكعب بن
عنهم حتى ٌناجزهم؛ لال كعب بن أسد لهم: ٌا معشر ٌهود، إنه لد نزل بكم من األمر ما ترون، 
وإنً عارض علٌكم خبلال ثبلثا، فخذوا أٌها؛ لالوا: وما هن؟ لال: نباٌع هذا الرجل ونصدله، 

لمد تبٌن لكم أنه لنبً مرسل، وأنه الذي كنتم تجدونه فً كتابكم، فتؤمنوا على دمابكم  فوهللا
وأموالكم وأبنابكم ونسابكم، لالوا: ال نفارق حكم التوراة أبدا، وال نستبدل به ؼٌره؛ لال: فإذا أبٌتم 

لسٌوؾ، ولم هذه علً، فهلم فلنمتل أبناءنا ونساءنا، ثم نخرج إلى دمحم وأصحابه رجاال مصلتٌن با
نترن وراءنا ثمبل ٌهمنا حتى ٌحكم هللا بٌننا وبٌن دمحم، فإن نهلن نهلن ولم نترن وراءنا شٌبا 
نخشى علٌه، وإن نظهر فلعمري لنتخذن النساء واألبناء، لالوا: نمتل هإالء المساكٌن، فما خٌر 

أن ٌكون دمحم وأصحابه  العٌش بعدهم؛ لال: فإذا أبٌتم هذه علً، فإن اللٌلة لٌلة السبت، وإنه عسى
لد أمنوا، فانزلوا لعلنا أن نصٌب من دمحم وأصحابه ؼرة، لالوا: نفسد سبتنا ونحدث فٌه ما لم ٌكن 
أحدث فٌه من كان لبلنا؟ أما من لد علمت فؤصابهم من المسخ ما لم ٌخؾ علٌن؟ لال: ما بات 

هم بعثوا إلى رسول هللا صلى رجل منكم منذ ولدته أمه لٌلة واحدة من الدهر حازما، لال: ثم إن
وكانوا من حلفاء -هللا علٌه وسلم: أن ابعث إلٌنا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بنً عمرو بن عوؾ، 

نستشٌره فً أمرنا، فؤرسله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فلما رأوه لام إلٌه الرجال، وجهش إلٌه النساء  -األوس
ولالوا له: ٌا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم دمحم؟ لال:  والصبٌان ٌبكون فً وجهه، فرق لهم

نعم، وأشار بٌده إلى حلمه، إنه الذبح؛ لال أبو لبابة: فوهللا ما زالت لدماي حتى عرفت أنً لد 
خنت هللا ورسوله؛ ثم انطلك أبو لبابة على وجهه. ولم ٌؤت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى ارتبط فً المسجد 

ود من عمده ولال: ال أبرح مكانً حتى ٌتوب هللا علً مما صنعت وعاهد هللا ال ٌطؤ بنً إلى عم
لرٌظة أبدا وال ٌرانً هللا فً بلد خنت هللا ورسوله فٌه أبدا، فلما بلػ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خبره، وكان 

ل، فما أنا بالذي أطلمه لد استبطؤه، لال: "أما إنه لو كان جاءنً الستؽفرت له، أما إذ فعل ما فع
من مكانه حتى ٌتوب هللا علٌه"؛ ثم إن ثعلبة بن سعٌة، وأسٌد بن سعٌة، وأسد بن عبٌد، وهم نفر 
من بنً هذٌل لٌسوا من بنً لرٌظة، وال النضٌر، نسبهم فوق ذلن، هم بنو عم الموم، أسلموا تلن 

، وخرج فً تلن اللٌلة عمرو بن سعدى اللٌلة التً نزلت فٌها لرٌظة على حكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
المرظً، فمر بحرس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعلٌه دمحم بن مسلمة األنصاري تلن اللٌلة؛ فلما رآه لال: 
من هذا؟ لال: عمرو بن سعدى؛ وكان عمرو لد أبى أن ٌدخل مع بنً لرٌظة فً ؼدرهم برسول 
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ؼدر بدمحم أبدا، فمال دمحم بن مسلمة حٌن عرفه: اللهم ال تحرمنً إلالة عثرات هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولال: ال أ
الكرام، ثم خلى سبٌله، فخرج على وجهه حتى بات فً مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة تلن اللٌلة، 

 شؤنه، فمال: "ذان ثم ذهب، فبل ٌدرى أٌن ذهب من أرض هللا إلى ٌومه هذا؛ فذكر لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
رجل نجاه هللا بوفابه". لال: وبعض الناس كان ٌزعم أنه كان أوثك برمة فٌمن أوثك من بنً 
لرٌظة حٌن نزلوا على حكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤصبحت رمته ملماة، وال ٌدرى أٌن ذهب، فمال 

 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تلن الممالة، فاهلل أعلم.
لما أصبحوا، نزلوا على حكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فتواثبت األوس، فمالوا: ٌا رسول هللا إنهم ف

موالٌنا دون الخزرج، ولد فعلت فً موالً الخزرج باألمس ما لد علمت، ولد كان رسول هللا 
على حكمه، فسؤله إٌاهم  ملسو هيلع هللا ىلص لبل بنً لرٌظة حاصر بنً لٌنماع، وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا

عبد هللا بن أبً بن سلول، فوهبهم له؛ فلما كلمته األوس، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أال ترضون ٌا 
معشر األوس أن ٌحكم فٌهم رجل منكم؟ "لالوا: بلى، لال: "فذان إلى سعد بن معاذ"، وكان سعد 

ً خٌمة امرأة من أسلم ٌمال لها رفٌدة فً مسجده، كانت تداوي بن معاذ لد جعله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف
الجرحى، وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضٌعة من المسلمٌن، وكان رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم لد لال لمومه حٌن أصابه السهم بالخندق "اجعلوه فً خٌمة رفٌدة حتى أعوده من 

 فً بنً لرٌظة، أتاه لومه فاحتملوه على حمار، ولد وطبوا له لرٌب" فلما حكمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
بوسادة من أدم، وكان رجبل جسٌما، ثم ألبلوا معه إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهم ٌمولون: ٌا أبا عمرو 

ٌه لال: لد آن لسعد أحسن فً موالٌن، فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والن ذلن لتحسن فٌهم، فلما أكثروا عل
أال تؤخذه فً هللا لومة البم، فرجع بعض من كان معه من لومه إلى دار بنً عبد األشهل، فنعى 
إلٌهم رجال بنً لرٌظة لبل أن ٌصل إلٌهم سعد بن معاذ؛ من كلمته التً سمع منه؛ فلما انتهى 

دكم" فماموا إلٌه، فمالوا: ٌا أبا عمرو، إن سعد إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والمسلمٌن، لال: "لوموا إلى سٌ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والن موالٌن لتحكم فٌهم، فمال سعد: علٌكم بذلن عهد هللا ومٌثاله، إن الحكم فٌهم 
كما حكمت؟ لال: نعم، لال: وعلى من هاهنا؟ فً الناحٌة التً فٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهو معرض 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ إجبلال له. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "نعم"، لال سعد: فإنً أحكم فٌهم أن تمتل عن رسول 
 الرجال، وتمسم األموال، وتسبى الذراري والنساء.

حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، لال: فحدثنً دمحم بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن 
عمرو بن سعد بن معاذ، عن علممة بن ولاص اللٌثً، لال: لال لتادة، عن عبد الرحمن بن 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "لمد حكمت فٌهم بحكم هللا من فوق سبعة أرلعة"، ثم استنزلوا، فحبسهم رسول هللا 
لى سوق المدٌنة، التً هً ملسو هيلع هللا ىلص فً دار ابنة الحارث امرأة من بنً النجار، ثم خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إ

سولها الٌوم، فخندق بها خنادق، ثم بعث إلٌهم، فضرب أعنالهم فً تلن الخنادق، ٌخرج بهم إلٌه 
أرساال وفٌهم عدو هللا حًٌ بن أخطب، وكعب بن أسد رأس الموم، وهم ست مبة أو سبعمابة، 

لكعب بن أسد وهم ٌذهب بهم والمكثر منهم ٌمول: كانوا من الثمانمابة إلى التسعمابة، ولد لالوا 
إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرساال ٌا كعب، ما ترى ما ٌصنع بنا؟ فمال كعب: أفً كل موطن ال تعملون؟ 
أال ترون الداعً ال ٌنزع، وإنه من ٌذهب به منكم فما ٌرجع، هو وهللا، المتل، فلم ٌزل ذلن 

، وأتً بحًٌ بن أخطب عدو هللا، وعلٌه حلة له فماحٌة لد الدأب حتى فرغ منهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
شممها علٌه من كل ناحٌة كموضع األنملة، أنملة أنملة؛ لببل ٌسلبها، مجموعة ٌداه إلى عنمه 
بحبل، فلما نظر إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: أما وهللا، ما لمت نفسً فً عداوتن، ولكنه من ٌخذل هللا 

لبل على الناس فمال: أٌها الناس، إنه ال بؤس بؤمر هللا، كتاب هللا ولدره، وملحمة لد ٌخذل، ثم أ
 :(ٔ)كتبت على بنً إسرابٌل، ثم جلس فضربت عنمه، فمال جبل بن جوال الثعلبً

 لعمرن ما الم ابن أخطب نفسه ... ولكنه من ٌخذل هللا ٌخذل

                                                           

البٌتان لجبل بن جوال الثعلبً، من بنً ثعلبة بن سعد بن ذبٌان بن بؽٌض بن رٌث بن ؼطفان، وكان ٌهودٌا (ٔ)
األنؾ للسهٌلً، واالستٌعاب البن عبد البر. وانظر سٌرة بن هشام طبعة فؤسلم، وكانت له صحبة )عن الروض 

 .( ومعنى للمل: أي تحرن. ولد لال البٌتٌن عند ممتل حًٌ بن أخطب رأس بنً لرٌظةٕٕ٘/ ٖالحلبً: 
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 مململلجاهد حتى أبلػ النفس عذرها ... وللمل ٌبؽً العز كل 
حدثنا ابن حمٌد، لال: ثنا سلمة، لال: ثنا دمحم بن إسحاق، عن دمحم بن جعفر بن الزبٌر، 
عن عروة بن الزبٌر، عن عابشة، لالت: لم ٌمتل من نسابهم إال امرأة واحدة، لالت: وهللا إنها 

تؾ هاتؾ باسمها لعندي تحدث معً وتضحن ظهرا، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمتل رجالهم بالسوق، إذ ه
أٌن فبلنة؟ لالت: أنا وهللا. لالت: للت: وٌلن ما لن؟ لالت: ألتل؟ للت: ولم؟ لالت: لحدث أحدثته، 
لال: فانطلك بها، فضربت عنمها، فكانت عابشة تمول: ما أنسى عجبً منها، طٌب نفس، وكثرة 

 .(ٔ)ضحن ولد عرفت أنها تمتل"
ْعَب{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َولََذَؾ فًِ لُلُوبِِهُم ا  [، أي:" وألمى فً للوبهم الخوؾ ٕٙلرُّ
 .(ٕ)فُهزموا"
  .(ٖ)ٌمول: وألمى فً للوبهم الخوؾ منكم" لال الطبري:" 
  .(ٗ)فلم ٌمووا على المتال، بل استسلموا وخضعوا وذلوا" لال السعدي:" 

فمذؾ هللا فً للوبهم الرعب وأنزلهم على حكم سعد، وكان سعد حكم فٌهم  لال الزجاج:"
 .(٘)بؤن ٌمتل مماتلهم، وتسبى ذرارٌهم"

لال ابن كثٌر:" ألنهم كانوا مالإوا المشركٌن على حرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ولٌس َمْن ٌعلم 
الدنٌا ، فانعكس علٌهم الحال ، وانملب كمن ال ٌعلم ، فؤخافوا المسلمٌن وراموا لتلهم لٌَعّزوا فً 

الفال، انشمر المشركون ففازوا بصفمة المؽبون ، فكما راموا العز ذلوا، وأرادوا استبصال 
المسلمٌن فاستإصلوا ، وأضٌؾ إلى ذلن شماوة اآلخرة ، فصارت الجملة أن هذه هً الصفمة 

 .(ٙ)الخاسرة"
[، أي:" تمتلون منهم فرٌمًا، َٕٙوتَؤِْسُروَن فَِرٌمًا{ ]األحزاب : لوله تعالى:}فَِرٌمًا تَْمتُلُوَن  

 . (2)وتؤسرون فرٌمًا آخر"
ٌمول: تمتلون منهم جماعة، وهم الذٌن لتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منهم حٌن ظهر  لال الطبري:" 

 .(1)علٌهم، وتؤسرون منهم جماعة، وهم نساإهم وذرارٌهم الذٌن سبوا"
 .(5)فالذٌن لتلوا هم المماتلة ، واألسراء هم األصاؼر والنساء" كثٌر:" لال ابن 
 .(ٓٔ)عن لتادة: "}فرٌما تمتلون{: الذٌن ضربت أعنالهم، }وتؤسرون فرٌما{، الذٌن سبوا" 
   .(ٔٔ)لال ٌزٌد بن رومان: "أي" لتل الرجال وسبً الذراري والنساء" 
}وتؤسرون فرٌما{، ٌعنى: وتسبون  لال مماتل:" فمتل منهم أربعمابة وخمسٌن رجبل 

 .(ٕٔ)طابفة: سبعمابة وخمسٌن"
ًه ، فؤمر بً النبً ملسو هيلع هللا ىلص   لال عطٌة المرظً: "ُعرضُت على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم لرٌظة فشكوا ف

 .(ٖٔ)أن ٌنظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا فلم ٌجدونً أنبت ، فخلى عنً وألحمنً بالسبً"
 

                                                           

 .5ٕٗ-ٕٗٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٗمعانً المرىن:  (٘)
 .55ٖ-51ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٕٓ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .55ٖ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٓ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
( 1/5ٕ( وسنن النسابً )1ٗ٘ٔ( وسنن الترمذي برلم )ٗٓٗٗبرلم )( وسنن أبً داود ٖٔٔ/٘المسند )(ٖٔ)

 .(ٕٕٗ٘وسنن ابن ماجه برلم )
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 المرآن
ٍء لَِدٌرً  ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش ({ 1ٕا )}َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِدٌَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم َوأَْرًضا لَْم تََطئُوَها َوَكاَن َّللاَّ

 [ 1ٕ]األحزاب : 
 التفسٌر: 

ِ والسبلح والمواشً،  -أٌها المإمنون-وملهككم هللا  ًّ أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنمولة كالحل
لمنمولة كالمزارع والبٌوت والحصون المنٌعة، وأورثكم أرًضا لم تتمكنوا ِمن وطبها من وؼٌر ا

 لبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان هللا على كل شًء لدًٌرا، ال ٌعجزه شًء.
- [، أي:" وملهككم هللا2ٕلوله تعالى:}َوأَْوَرثَُكْم أَْرَضُهْم َوِدٌَاَرُهْم َوأَْمَوالَُهْم{ ]األحزاب :  

ِ والسبلح والمواشً، وؼٌر المنمولة  -أٌها المإمنون ًّ أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنمولة كالحل
 .(ٔ)كالمزارع والبٌوت والحصون المنٌعة"

ٌمول: وملككم بعد مهلكهم أرضهم، ٌعنً مزارعهم ومؽارسهم ودٌارهم،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)رض والدور"ٌمول: ومساكنهم وأموالهم، ٌعنً سابر األموال ؼٌر األ

:" أي: ؼنهمكم أرضا كانت من لبل، من شرفها وعزتها عند أهلها، ال لال السعدي 
  .(ٖ)تتمكنون من وطبها، فمكنكم هللا وخذلهم، وؼنمتم أموالهم، ولتلتموهم، وأسرتموهم"

أرضهم ودٌارهم وأموالهم للمهاجرٌن ألنهم لم ٌكونوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جعل النبً  لال الزجاج:"
 .(ٗ)ذوي عمار"

[، أي:" وأورثكم أرًضا لم تتمكنوا ِمن 2ٕلوله تعالى:}َوأَْرًضا لَْم تََطبُوَها{ ]األحزاب :  
 .(٘)وطبها من لبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها"

 [، ألوال:2ٕتعالى:}َوأَْرًضا لَْم تََطبُوَها{ ]األحزاب : لوله وفً  
 .(ٙ)أحدها : أنها مكة ، لاله لتادة

، (ٓٔ)، وٌحٌى بن سبلم(5)، وٌزٌد بن رومان(1)، وابن زٌد(2)الثانً : خٌبر ، لاله السدي
 .(ٔٔ)ومماتل

 .(ٕٔ)أظهر األلاوٌل: أنها خٌبر" لال السمعانً:" 
 .(ٖٔ). لاله الحسنوما فتح هللا علٌهمهً الروم وفارس، الثالث : 

 .(ٗٔ)الرابع : ما ظهر علٌه المسلمون إلى ٌوم المٌامة ، لاله عكرمة
ٌزعمون أنها خٌبر، وال أحسبها إال كل أرض فتحها هللا على المسلمٌن،  لال عكرمة:" 

 .(٘ٔ)"أو هو فاتحها إلى ٌوم المٌامة
إن هللا تعالى ذكره أخبر أنه أورث  والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال: لال الطبري:" 

المإمنٌن من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرض بنً لرٌظة ودٌارهم وأموالهم، وأرضا لم ٌطبوها 

                                                           

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .ٖٕٕ/ٗمعانً المرىن:  (ٗ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٖٙٔ/5(:ص2ٙ٘ٓٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕٓ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٓ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٕٔ/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .1٘ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٕٖٙٔ/5(:ص2ٙ٘ٔٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗٔ)
 .ٕٖٙٔ/5(:ص2ٙ٘ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
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ٌومبذ ولم تكن مكة وال خٌبر، وال أرض فارس والروم وال الٌمن، مما كان وطبوه ٌومبذ، ثم 
فً لوله }وأرضا لم تطبوها{، ألنه تعالى ذكره  وطبوا ذلن بعد، وأورثهموه هللا، وذلن كله داخل

 .(ٔ)لم ٌخصص من ذلن بعضا دون بعض"
عن أنس بن مالن لال: "كنت ردٌؾ أبً طلحة ٌوم فتحنا خٌبر، إن سالً لتصٌب ساق  

إنا إذا نزلنا  النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وفخذي فخذه فلما أشرفنا علٌها لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: هللا أكبر، خربت خٌبر
 .(ٕ)بساحة لوم فساء صباح المنذرٌن، فؤخذناها عنوة"

عن أنس بن مالن لال: "صلى بنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼداة صبحنا خٌبر، فمرأ بؤلصر  
سورتٌن فً المرآن ثم ركب، فلما أشرفنا علٌها لالت الٌهود: دمحم وهللا والخمٌس لال: والخمٌس 

 .(ٖ)نوة"الجٌش، فؤخذناها ع
ٍء لَِدًٌرا{ ]األحزاب :   ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" وكان هللا على كل 2ٕلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه

 . (ٗ)شًء لدًٌرا، ال ٌعجزه شًء"
وكان هللا على أن أورث المإمنٌن ذلن، وعلى نصره إٌاهم، وؼٌر  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)ذلن من األمور ذا لدرة، ال ٌتعذر علٌه شًء أراده، وال ٌمتنع علٌه فعل شًء حاول فعله"
  .(ٙ):أي: " ال ٌعجزه شًء، ومن لدرته، لدهر لكم ما لدر"لال السعدي 
خرجت ٌوم الخندق ألفو آثار  علممة بن ولاص، لال: "أخبرتنً عابشة، لالت:عن  

لالت: فالتفت، فإذا أنا بسعد  -ٌعنً حس األرض،  -الناس. لالت: فسمعت وبٌد األرض ورابً، 
بن معاذ ومعه ابن أخٌه الحارث بن أوس، ٌحمل مجنه. لالت: فجلست إلى األرض، فمر سعد 

لالت: وكان سعد وعلٌه درع من حدٌد، لد خرجت منها أطرافه، فؤنا أتخوؾ على أطراؾ سعد. 
 من أعظم الناس وأطولهم. لالت: فمر وهو ٌرتجز وٌمول: ]البحر الرجز[:

 لبث للٌبل ٌدرن الهٌجا حمل ... ما أحسن الموت إذا حان األجل
لالت: فممت، فالتحمت حدٌمة، فإذا فٌها نفر من المسلمٌن، وإذا فٌهم عمر بن الخطاب، وفٌهم 

فمال عمر: ما جاء بن؟ لعمري وهللا إنن لجرٌبة، وما  -ٌعنً مؽفرا،  -رجل علٌه تسبؽة له، 
ٌإمنن أن ٌكون ببلء، أو ٌكون تحوز؟ لالت: فما زال ٌلومنً حتى تمنٌت أن األرض انشمت لً 
ساعتبذ، فدخلت فٌها. لالت: فرفع الرجل التسبؽة عن وجهه، فإذا طلحة بن عبٌد هللا، فمال: ٌا 

أٌن التحوز أو الفرار إال إلى هللا عز وجل؟ لالت: عمر، وٌحن إنن لد أكثرت منذ الٌوم، و
[ ابن العرلة، بسهم له، فمال له: 1ٕوٌرمً سعدا رجل من المشركٌن من لرٌش، ٌمال له ]ص:

خذها وأنا ابن العرلة، فؤصاب أكحله، فمطعه، فدعا هللا عز وجل سعد، فمال: اللهم ال تمتنً حتى 
وموالٌه فً الجاهلٌة. لالت: فرلؤ كلمه، وبعث هللا عز  تمر عٌنً من لرٌظة. لالت: وكانوا حلفاءه

وجل الرٌح على المشركٌن، فكفى هللا عز وجل المإمنٌن المتال، وكان هللا لوٌا عزٌزا، فلحك أبو 
سفٌان ومن معه بتهامة، ولحك عٌٌنة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو لرٌظة، فتحصنوا فً 

 إلى المدٌنة، فوضع السبلح، وأمر بمبة من أدم، فضربت على صٌاصٌهم، ورجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
سعد فً المسجد. لالت: فجاءه جبرٌل علٌه السبلم، وإن على ثناٌاه لنمع الؽبار، فمال: ألد 
وضعت السبلح؟ وهللا ما وضعت المبلبكة بعد السبلح، اخرج إلى بنً لرٌظة، فماتلهم. لالت: 

 ألمته، وأذن فً الناس بالرحٌل أن ٌخرجوا، فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمر على فلبس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فمالوا: مر بنا دحٌة الكلبً، وكان « من مر بكم؟»بنً ؼنم، وهم جٌران المسجد حوله، فمال: 

 فحاصرهم دحٌة الكلبً تشبه لحٌته وسنة وجهه جبرٌل علٌه السبلم. فمالت: فؤتاهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
خمسا وعشرٌن لٌلة، فلما اشتد حصرهم واشتد الببلء، لٌل لهم: انزلوا على حكم رسول هللا 

                                                           

 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٕ)
 .2ٖٔ/ٕرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٓٙٙتفسٌر السعدي:  (ٙ)
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ملسو هيلع هللا ىلص، فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر، فؤشار إلٌهم أنه الذبح. لالوا: ننزل على حكم سعد بن 
فنزلوا، وبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى « وا على حكم سعد بن معاذانزل»معاذ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

سعد بن معاذ، فؤتً به على حمار علٌه إكاؾ من لٌؾ، لد حمل علٌه، وحؾ به لومه، فمالوا: ٌا 
أبا عمرو، حلفاإن وموالٌن وأهل النكاٌة ومن لد علمت. لالت: ال ٌرجع إلٌهم شٌبا، وال ٌلتفت 

دنا من دورهم، التفت إلى لومه، فمال: لد أنى لً أن ال أبالً فً هللا لومة البم.  إلٌهم، حتى إذا
فمال عمر: « لوموا إلى سٌدكم فؤنزلوه»لال: لال أبو سعٌد فلما طلع على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

لال سعد: فإنً أحكم « حكم فٌهما»سٌدنا هللا عز وجل. لال: أنزلوه، فؤنزلوه. لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
فمال رسول  -ولال ٌزٌد ببؽداد: وٌمسم  -فٌهم، أن تمتل مماتلتهم، وتسبى ذرارٌهم، وتمسم أموالهم 

لالت: ثم دعا سعد، لال: اللهم إن « لمد حكمت فٌهم بحكم هللا عز وجل وحكم رسوله»هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 من حرب لرٌش شٌبا، فؤبمنً لها، وإن كنت لطعت الحرب بٌنه كنت أبمٌت على نبٌن ملسو هيلع هللا ىلص

وبٌنهم، فالبضنً إلٌن. لالت: فانفجر كلمه، وكان لد برئ حتى ما ٌرى منه إال مثل الخرص، 
ورجع إلى لبته التً ضرب علٌه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لالت عابشة: فحضره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأبو بكر 

مر. لالت: فوالذي نفس دمحم بٌده إنً ألعرؾ بكاء عمر من بكاء أبً بكر، وأنا فً حجرتً، وع
[ . لال علممة: للت: أي أمه، فكٌؾ كان 5ٕوكانوا كما لال هللا عز وجل: }رحماء بٌنهم{ ]الفتح: 

، فإنما هو آخذ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصنع؟ لالت: كانت عٌنه ال تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد
 .(ٔ)"بلحٌته

 [:2ٕ-ٕٙفوابد اآلٌتٌن:]
بٌان عالبة الؽدر فإن بنً لرٌظة لما ؼدرت برسول هللا انتمم منها فسلط علٌها رسوله  -ٔ

 والمإمنٌن فؤبادوهم عن
 آخرهم ولم ٌبك إال الذٌن ال ذنب لهم وهم النساء واألطفال.

ً ل -ٕ م ٌكونوا لد وطبوها وهً خٌبر والشام بٌان صادق وعد هللا إذ أورث المسلمٌن أرضا
 والعراق وفارس وببلد أخرى كبٌرة وكثٌرة.

 تمرٌر أن لدرة هللا ال تحد أبداً فهو تعالى على كل شًء لدٌر ال ٌعجزه شًء. -ٖ
 المرآن

ٌَْن أَُمتِّعْ  ْنٌَا َوِزٌنَتََها فَتَعَالَ ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن إِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ الدُّ ْحكُنَّ }ٌَاأٌََُّها النَّبِ ُكنَّ َوأَُسّرِ
 [ 1ٕ({ ]األحزاب : 1َٕسَراًحا َجِمٌاًل )

 التفسٌر: 
زٌادة النفمة: إن كنتنه تردن الحٌاة ٌا أٌها النبً لل ألزواجن البلتً اجتمعن علٌن، ٌطلبن منن 

 الدنٌا وزٌنتها فؤلبِْلَن أمتعكنه شٌبًا مما عندي من الدنٌا، وأفارلكنه دون ضرر أو إٌذاء.
 [:5ٕ-1ٕسبب نزول اآلٌات:]

عن أبً الزبٌر، "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌخرج صلوات، فمالوا: ما شؤنه؟ فمال عمر: إن 
كم شؤنه، فؤتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل ٌتكلم وٌرفع صوته، حتى أذن له، لال: فجعلت شبتم ألعلمن ل

ألول فً نفسً أي شًء أكلم به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعله ٌضحن، أو كلمة نحوها، فملت: ٌا رسول 
: فؤتى حفصة، هللا، لو رأٌت فبلنة وسؤلتنً النفمة فصككتها صكة، فمال: ذلن حبسنً عنكم. لال

فمال: ال تسؤلً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا ما كانت لن من حاجة فإلً، ثم تتبع نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فجعل 
ٌكلمهن، فمال لعابشة: أٌؽرن أنن امرأة حسناء، وأن زوجن ٌحبن؟ لتنتهٌن، أو لٌنزلن فٌن 

أو ما بمً لن إال أن تدخل بٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبٌن المرآن، لال: فمالت أم سلمة: ٌا ابن الخطاب، 
نسابه، ولن تسؤل المرأة إال لزوجها؟ لال: ونزل المرآن }ٌا أٌها النبً لل ألزواجن إن كنتن 
تردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها ... { إلى لوله }أجرا عظٌما{ لال: فبدأ بعابشة فخٌرها، ولرأ علٌها 

ل بدأت بؤحد من نسابن لبلً؟ لال: "ال". لالت: فإنً أختار هللا ورسوله، والدار المرآن، فمالت: ه

                                                           

 .ٕٙ/ٕٗ(:ص52ٕٓ٘المسند)(ٔ)
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اآلخرة، وال تخبرهن بذلن. لال: ثم تتبعهن. فجعل ٌخٌرهن وٌمرأ علٌهن المرآن، وٌخبرهن بما 
 .(ٔ)صنعت عابشة، فتتابعن على ذلن"

هللا ملسو هيلع هللا ىلص والناس وعن جابر، لال : "ألبل أبو بكر ، رضً هللا عنه ، ٌستؤذن على رسول 
ببابه جلوس ، والنبً ملسو هيلع هللا ىلص جالس : فلم ٌإذن له. ثم ألبل عمر فاستؤذن فلم ٌإذن له. ثم أذن ألبً 
بكر وعمر فدخبل والنبً ملسو هيلع هللا ىلص جالس وحوله نساإه ، وهو ساكت ، فمال عمر : ألكلمن النبً صلى 

 -امرأة عمر  -حن ، فمال عمر : ٌا رسول هللا ، لو رأٌت ابنة زٌد هللا علٌه وسلم لعله ٌض
سؤلتنً النفمة آنفا ، فوجؤت عنمها. فضحن النبً ملسو هيلع هللا ىلص حتى بدا ناجذه، ولال : "هن حولً ٌسؤلننً 
النفمة". فمام أبو بكر ، رضً هللا عنه ، إلى عابشة لٌضربها ، ولام عمر ، رضً هللا عنه ، إلى 

صة ، كبلهما ٌموالن : تسؤالن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ما لٌس عنده. فنهاهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فملن نساإه : حف
وهللا ال نسؤل رسول هللا بعد هذا المجلس ما لٌس عنده. لال : وأنزل هللا ، عز وجل ، الخٌار ، 

لً فٌه حتى تستؤمري أبوٌن". لالت : وما فبدأ بعابشة فمال : "إنً أذكر لن أمًرا ما أحب أن تعج
ًُّ لُْل ألْزَواِجَن { اآلٌة ، لالت عابشة ، رضً هللا عنها :  هو ؟ لال : فتبل علٌها : } ٌَا أٌََُّها النهبِ
أفٌن أستؤمر أبوي ؟ بل أختار هللا ورسوله ، وأسؤلن أال تذكر المرأة من نسابن ما اخترت. فمال 

ثنً معنفًا ، ولكن بعثنً معلًما مٌسًرا، ال تسؤلنً امرأة منهن عما اخترِت : "إن هللا تعالى لم ٌبع
 .(ٕ)إال أخبرتُها"

كان أزواجه لد تؽاٌرن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فهجرهن شهرا، نزل التخٌٌر من ولال ابن زٌد: "
وزٌنتها{، فمرأ حتى بلػ }وال هللا له فٌهن: }ٌا أٌها النبً لل ألزواجن إن كنتن تردن الحٌاة الدنٌا 

تبرجن تبرج الجاهلٌة األولى{، فخٌرهن بٌن أن ٌخترن أن ٌخلً سبٌلهن وٌسرحهن، وبٌن أن 
ٌممن إن أردن هللا ورسوله على أنهن أمهات المإمنٌن، ال ٌنكحن أبدا، وعلى أنه ٌإوي إلٌه من 

رجً من ٌشاء حتى ٌكون ٌشاء منهن، لمن وهبت نفسه له؛ حتى ٌكون هو ٌرفع رأسه إلٌها، وٌ
هو ٌرفع رأسه إلٌها ومن ابتؽى ممن هً عنده وعزل، فبل جناح علٌه، }ذلن أدنى أن تمر 
أعٌنهن وال ٌحزن وٌرضٌن{ إذا علمن أنه من لضابً علٌهن، إٌثار بعضهن على بعض، }أدنى 

، أن ٌرضٌن{ لال: }ومن ابتؽٌت ممن عزلت{ من ابتؽى أصابه، ومن عزل لم ٌصبه، فخٌرهن
بٌن أن ٌرضٌن بهذا، أو ٌفارلهن، فاخترن هللا ورسوله، إال امرأة واحدة بدوٌة ذهبت، وكان 

 .(ٖ)على ذلن ولد شرط له هذا الشرط، ما زال ٌعدل بٌنهن حتى لمً هللا"
ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن{ ]األحزاب :   [ ، أي:" ٌا أٌها النبً لل 1ٕلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النهبِ

 .(ٗ)لبلتً اجتمعن علٌن، ٌطلبن منن زٌادة النفمة"ألزواجن ا
ْنٌَا َوِزٌنَتََها{ ]األحزاب :   [ ، أي:" إن كنتنه تردن 1ٕلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُنه تُِرْدَن اْلَحٌَاةَ الدُّ

 .(٘)الحٌاة الدنٌا وزٌنتها"
{ ]األحزاب :   ٌَْن أَُمتِّْعُكنه فؤلبِْلَن أمتعكنه شٌبًا مما عندي من [ ، أي:" 1ٕلوله تعالى:}فَتَعَالَ

 .(ٙ)الدنٌا"
ٌمول: فإنً أمتعكن ما أوجب هللا على الرجال للنساء من المتعة عند  لال الطبري:" 

فرالهم إٌاهن بالطبلق بموله }ومتعوهن على الموسع لدره وعلى الممتر لدره متاعا بالمعروؾ 
 .(2)حما على المحسنٌن{"

 .(1)ٌمتع الرجل امرأته إذا طلمها سوى المهر"ٌمول: كما  لال مماتل:" 

                                                           

 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .(5ٕٓ1( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )21ٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )1ٕٖ/ٖالمسند )(ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٙٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
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ْحُكنه َسَراًحا َجِمٌبًل{ ]األحزاب :   [ ، أي:" وأفارلكنه دون ضرر أو 1ٕلوله تعالى:}َوأَُسّرِ
 .(ٔ)إٌذاء"

ٌمول: وأطلمكن على ما أذن هللا به، وأدب به عباده بموله }إذا طلمتم  لال الطبري:" 
 .(ٕ)النساء فطلموهن لعدتهن{"

عن علً ، رضً هللا عنه : "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َخٌهر نساءه الدنٌا واآلخرة ، ولم وروي  
 .(ٖ)ٌخٌرهن الطبلق"

وهذا منمطع ، ولد ُروي عن الحسن ولتادة وؼٌرهما نحو ذلن، وهو  لال ابن كثٌر:" 
ٌَْن أَُمتِّْعُكنه وَ  ْحُكنه َسَراًحا َجِمٌبل { أي : أعطٌكن خبلؾ الظاهر من اآلٌة ، فإنه لال : } فَتَعَالَ أَُسّرِ

ولد اختلؾ العلماء فً جواز تزوٌج ؼٌره لهن لو طلمهن ، على ، حمولكن وأطلك سراحكن
 .(ٗ)"لولٌن ، وأصحهما نعم لو ولع ، لٌحصل الممصود من السراح ، وهللا أعلم

أن ٌخٌر نساءه بٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكن أردن شٌبا من أمر الدنٌا، فؤمر هللا رسوله  لال الزجاج:" 
 .(٘)اإللامة معة على طلب ما عند هللا، أو التسرٌح إن أردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها"

 
 المرآن

 َ َ َوَرُسولَهُ َوالدَّاَر اآْلِخَرةَ فَِإنَّ َّللاَّ ({ 1ٕ أََعدَّ ِلْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنَّ أَْجًرا َعِظًٌما )}َوإِْن ُكْنتُنَّ تُِرْدَن َّللاَّ
 [ 1ٕ]األحزاب : 

 التفسٌر: 
وإن كنتن ترْدَن رضا هللا ورضا رسوله وما أعده هللا لُكنه فً الدار اآلخرة، فاصبْرَن على ما 

 أنتُنه علٌه، وأطعن هللا ورسوله، فإن هللا أعد للمحسنات منكنه ثوابًا عظًٌما. 
َ َوَرُسولَهُ َوالدهاَر اآْلِخَرةَ{ ]األحزاب :   [، أي:" وإن 5ٕلوله تعالى:}َوإِْن ُكْنتُنه تُِرْدَن َّللاه

 .(ٙ)"كنتن ترْدَن رضا هللا ورضا رسوله وما أعده هللا لُكنه فً الدار اآلخرة
 .(2)ٌمول: وإن كنتن تردن رضا هللا ورضا رسوله وطاعتهما فؤطعنهما" لال الطبري:" 
 .(1)فاخترن اآلخرة على الدنٌا والجنة على الزٌنة" لال الزجاج:" 
َ أََعده ِلْلُمْحِسنَاِت ِمْنُكنه أَْجًرا َعِظًٌما{ ]األحزاب :   فإن هللا  [، أي:"5ٕلوله تعالى:}فَإِنه َّللاه

  .(5)"تعالى لد هٌؤ للمحسنات منكنه بممابلة إحسانهن ثواباً كبٌراً ال ٌوصؾ، وهو الجنة
}فإن هللا أعد للمحسنات منكن{ وهن العامبلت منهن بؤمر هللا وأمر  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)رسوله }أجرا عظٌما{"
 .(ٔٔ)أي: من آثر منكن اآلخرة فؤجره أجر عظٌم" لال الزجاج:" 
هذا أمر من هللا لرسوله ، صلوات هللا وسبلمه علٌه، بؤن ٌَخٌّر نساءه  لال ابن كثٌر:" 

بٌن أن ٌفارلهن ، فٌذهبن إلى ؼٌره ممن ٌَحُصل لهن عنده الحٌاةُ الدنٌا وزٌنتها ، وبٌن الصبر 
على ما عنده من ضٌك الحال ، ولهن عند هللا فً ذلن الثواب الجزٌل ، فاخترن ، رضً هللا 

                                                           

 .ٕٔٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .]منمطع[(21/ٔزوابد المسند )(ٖ)
 .ٖٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٕٔ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٕٕٗ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .ٕٔ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٕٗ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)



ٕٗ٘ 
 

 ورسوله والدار اآلخرة ، فجمع هللا لهن بعد ذلن بٌن خٌر الدنٌا وسعادة عنهن وأرضاهن ، هللا
 .(ٔ)اآلخرة"
فاخترنه، فلم ٌكن الخٌار إذا اخترنه طبللا،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فخٌرهن رسول هللا لال الشافعً:"  

كما  -إن شاء هللا  - ملسو هيلع هللا ىلص -ولم ٌجب علٌه أن ٌحدث لهن طبللا إذا اخترنه، وكان تخٌٌر رسول هللا 
إن أردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها ولم ٌخترنه، وأحدث لهن طبللا ال لٌجعل  -عز وجل  -أمره هللا 

: }فتعالٌن أمتعكن وأسرحكن سراحا جمٌبل{ حدث لكن إذا -عز وجل  -الطبلق إلٌهن، لمول هللا 
لم ٌوجب ذلن علٌه أن ٌحدث لهن اخترتن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها متاعا وسراحا، فلما اخترنه، 

 .(ٕ)طبللا وال متاعا"
لال سعٌد بن جبٌر:" أمر هللا تعالى نبٌه صلى هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌخبر نساءه فً هذه اآلٌة، فلم  

 .(ٖ)تختر واحدة منهن نفسها ؼٌر الحمٌرٌة"
كن أردنه من لال الحسن ولتادة: "خٌرهن بٌن الدنٌا واآلخرة والجنة والنار، فً شًء 

الدنٌا، ولال عكرمة: فً ؼٌرة كانت ؼارتها عابشة، وكان تحته ٌومبذ تسع نسوة، خمس من 
لرٌش: عابشة، وحفصة، وأم حبٌبة بنت أبً سفٌان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبً أمٌة، 
وكانت تحته صفٌة ابنة حًٌ الخٌبرٌة، ومٌمونة بنت الحارث الهبللٌة، وزٌنب بنت جحش 

سدٌة، وجوٌرٌة بنت الحارث من بنً المصطلك، وبدأ بعابشة، فلما اختارت هللا ورسوله األ
والدار اآلخرة، ربً الفرح فً وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فتتابعن كلهن على ذلن، واخترن هللا ورسوله 

 .(ٗ)والدار اآلخرة"
 لٌهجرنا شهرا، فدخل علً حلؾ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص»عن عابشة رضً هللا عنها لالت: 

صبٌحة تسعة وعشرٌن، فملت ٌا رسول هللا، ألم تكن حلفت لتهجرنا شهرا؟ لال: إن الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا وضرب بٌده جمٌعا، وخنس ٌمبض إصبعا فً الثالثة، ثم لال: ٌا عابشة، إنً ذاكر 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص حداثه سنى، للت: وما لن أمرا فبل علٌن أن تعجلً حتى تستشٌري أبوٌن، وخشً رسول 
ذان ٌا رسول هللا؟ لال: إنً أمرت أن أخٌركن، ثم تبل هذه اآلٌة: }ٌا أٌها النبً لل ألزواجن إن 
كنتن تردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها{ إلى لوله: }أجرا عظٌما{، لالت: فٌم أستشٌر أبوي ٌا رسول 

 .(٘)ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بذلن، وسمع نساإه فتواترن علٌه"هللا؟ بل أختار هللا ورسوله، فسر رسو
أبً سلمة، لال: "لالت عابشة: لما نزل الخٌار، لال لً رسول هللا صلى هللا علٌه عن  

وسلم: "إنً أرٌد أن أذكر لن أمرا فبل تمضً فٌه شٌبا حتى تستؤمري أبوٌن". لالت: للت: وما 
ا. فمالت: ما هو ٌا رسول هللا؟ لال: فمرأ علٌهن }ٌا أٌها النبً هو ٌا رسول هللا؟ لال: فرده علٌه

لل ألزواجن إن كنتن تردن الحٌاة الدنٌا وزٌنتها ... {، إلى آخر اآلٌة، لالت: للت: بل نختار هللا 
 .(ٙ)"ورسوله، لالت: ففرح بذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

آلخرة، وال أإامر فً ذلن أبوي أبا فملت: إنً أرٌد هللا ورسوله، والدار ا وفً رواٌة:"
بكر وأم رومان، فضحن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم استمرأ الحجر فمال: "إن عابشة لالت كذا"، فملن: 

 .(2)ونحن نمول مثل ما لالت عابشة"
 
 المرآن

ٌِْن َوَكاَن َذِلَن َعلَ  ِ َمْن ٌَؤِْت ِمْنُكنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة ٌَُضاَعْف لََها اْلعََذاُب ِضْعفَ ًّ ِ }ٌَانَِساَء النَّبِ ى َّللاَّ
 [ ٖٓ({ ]األحزاب : ٌَِٖٓسًٌرا )

                                                           

 .ٔٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٔٔٔ-5ٓٔٔ/ٖتفسٌر الؽمام الشافعً:  (ٕ)
 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘2ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .1ٕٖٔ-2ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٖٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)



ٕٗٙ 
 

 التفسٌر: 
نتهن ٌا نساء النبً َمن ٌؤت منكن بمعصٌة ظاهرة ٌُضاَعؾ لها العذاب مرتٌن. فلما كانت مكا

رفٌعة ناسب أن ٌجعل هللا الذنب الوالع منهن عموبته مؽلظة؛ صٌانة لجنابهن وجناب رسول هللا 
 ملسو هيلع هللا ىلص. وكان ذلن العماب على هللا ٌسًٌرا.

ِ َمْن ٌَؤِْت ِمْنُكنه بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة{ ]األحزاب :   ًّ [، أي:" ٌا نساء ٖٓلوله تعالى:}ٌَانَِساَء النهبِ
 .(ٔ)"لنبً َمن ٌؤت منكن بمعصٌة ظاهرةا

ٌمول تعالى ذكره ألزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌا نساء النبً من ٌؤت منكن بفاحشة  لال الطبري: " 
 .(ٕ)مبٌنة{ ٌمول: من ٌزن منكن الزنا المعروؾ الذي أوجب هللا علٌه الحد"

منكن بفاحشة مبٌنة{، ٌعنً: عن مماتل بن سلٌمان، لوله: "}ٌا نساء النبً من ٌؤت  
 .(ٖ)"العصٌان للنبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٗ)ٌعنً: الزنا" ولال السدي:" 
 .(٘)النشوز وسوء الخلك" ولال ابن عباس:" 
بٌَِّنٍَة{ لال ابن كثٌر : أن لوله تعالى:  ِ َمن ٌَؤِْت ِمنُكنه بِفَاِحشٍة مُّ ًّ "هو شرط ،  }ٌَا نَِساَء النهبِ

ٌَْن َوإِلَى الهِذٌَن ِمْن لَْبِلَن لَبِْن أَْشَرْكَت  ًَ إِلَ والشرط ال ٌمتضً الولوع كموله تعالى : } َولَمَْد أُوِح
[ ، وكموله : } َولَْو أَْشَرُكوا لََحبَِط َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن { ]األنعام ٘ٙلٌََْحبََطنه َعَملَُن { ]الزمر : 

ُل اْلعَابِِدٌَن { ]الزخرؾ : [ ، 11:  ْحَمِن َولٌَد فَؤَنَا أَوه هِخذَ 1ٔ} لُْل إِْن َكاَن ِللره ُ أَْن ٌَت [ ، } لَْو أََراَد َّللاه
اُر { ]الزمر :  ُ اْلَواِحُد اْلمَهه ا ٌَْخلُُك َما ٌََشاُء ُسْبَحانَهُ ُهَو َّللاه [ ، فلما كانت َٗولًَدا الْصَطفَى ِممه

عة ، ناسب أن ٌجعل الذنب لو ولع منهن مؽلظا ، صٌانة لجنابهن وحجابهن الرفٌع ؛ محلهتهن رفٌ
ٌِْن {"  .(ٙ)ولهذا لال : } َمْن ٌَؤِْت ِمْنُكنه بِفَاِحَشٍة ُمبٌَِّنٍَة ٌَُضاَعْؾ لََها اْلعََذاُب ِضْعفَ

ٌِْن{ ]األحزاب :    ضاَعؾ لها العذاب [، أي:" ٌُ ٖٓلوله تعالى:}ٌَُضاَعْؾ لََها اْلعََذاُب ِضْعفَ
 .(2)"مرتٌن

}ٌضاعؾ لها العذاب{ على فجورها فً اآلخرة }ضعفٌن{ على  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(1)فجور أزواج الناس ؼٌرهم"

أي: ٌجعل مثلٌن؛ الضعؾ فً اللؽة: المثل، ٌمال: هذا ضعؾ هذا؛  لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(5)أي: مثله"
ٌْنِ « ٘»ٌُضاَعْؾ » لال أبو عبٌدة:"  ( أي ٌجعل لها العذاب ثبلثة 5ٕ« )لََها اْلعَذاُب ِضْعفَ

أي ٌجعل « ٌُضاَعؾْ »أعذبة ألن ضعؾ الشًء مثله، وضعفى الشًء مثبل الشًء ومجاز 
 .(ٓٔ)الشًء، شٌبٌن حتى ٌكون ثبلثة فؤما لوله وٌضعّؾ أي ٌجعل الشًء شٌبٌن"

مرة واحدة،  ة أعذبة، لال: كان علٌها أن ٌعذبولال أبو عبٌدة: ٌعذب ثبلث لال الزجاج:" 
فإذا ضوعفت المرة ضعفٌن، صار العذاب ثبلثة أعذبة. وهذا المول لٌس بشًء، ألن معنى 

كعذابً جرمٌن، والدلٌل علٌه }نإتها أجرها  -ٌضاعؾ لها العذاب ضعفٌن ٌجعل عذاب جرمها 
ضعؾ »ومعنى:  ثبلثة أعذبة، مرتٌن{، فبل ٌكون أن تعطى على الطاعة أجرٌن وعلى المعصٌة

 .(ٔٔ)"مثله، ألن ضعؾ الشًء الذي ٌضعفه بمنزلة مثمال الشًء«: الشًء
                                                           

 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .12ٗ/ٖ، وانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: 1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .2ٔ٘/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٗ)
 .5ٓٗ/ٙ، وتفسٌر ابن كثٌر: 52ٖ/ٗنمبل عن النكت والعٌون:  (٘)
 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (2)
 .ٕ٘٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٖٙ/ٖتفسٌر ابن ابً زمنٌن:  (5)
 .2ٖٔ-ٖٙٔ/ٕمجاز المرآن:  (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٔٔ)



ٕٗ2 
 

 .(ٔ)"عن مماتل بن سلٌمان، لوله: "}ٌضاعؾ لها العذاب ضعفٌن{، فً اآلخرة 
 .(ٕ)عن ابن عباس: "}ٌضاعؾ لها العذاب ضعفٌن{، لال: ٌعنً: عذاب اآلخرة" 
 .(ٖ)"عذاب الدنٌا وعذاب اآلخرة ولال لتادة:" 
 .(ٗ)"ٌجعل عذابهن ضعفٌن، وٌجعل على من لذفهن الحد ضعفٌن لال سعٌد بن جبٌر:" 
 لٌل فً تضعٌؾ عذابهن وجهان:  لال الجصاص:" 

أحدهما: أنه لما كانت نعم هللا علٌهن أكثر منها على ؼٌرهن بكونهن أزواجا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ونزول 
بٌوتهن وتشرٌفهن بذلن، كان كفرانها منهن أعظم وأجدر بعظم العماب؛ ألن النعمة  الوحً فً

كلما عظمت كان كفرانها أعظم فٌما ٌستحك به من العماب؛ إذ كان استحماق العماب على حسب 
كفران النعمة، أال ترى أن من لطم أباه استحك من العموبة أكثر مما ٌستحمه من لطم أجنبٌا لعظم 

علٌه وكفرانه لها بلطمته؟ وٌدل على هذا التؤوٌل لوله تعالى فً نسك التبلوة: }واذكرن نعمة أبٌه 
ما ٌتلى فً بٌوتكن من آٌات هللا والحكمة{ فدل على أن تضعٌؾ العذاب علٌهن بالمعصٌة ألجل 
عظم النعمة علٌهن بتبلوة آٌات هللا فً بٌوتهن، ومن أجل ذلن عظمت طاعاتهن أٌضا بموله: 

منكن هلل ورسوله وتعمل صالحا نإتها أجرها مرتٌن{ ألن الطاعة فً استحماق  }ومن ٌمنت
 الثواب بها بإزاء المعصٌة فً استحماق العماب بها. 

والوجه اآلخر: أن فً إتٌانهن المعاصً أذى للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لما ٌلحك من العار والؽم، ومعلوم 
عظم جرما ممن آذى ؼٌره، ولال تعالى: }إن الذٌن ٌإذون هللا أن من آذى النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهو أ

ورسوله لعنهم هللا فً الدنٌا واآلخرة{ ثم لال: }والذٌن ٌإذون المإمنٌن والمإمنات بؽٌر ما 
اكتسبوا فمد احتملوا بهتانا وإثما مبٌنا{ . ولما عظم هللا تعالى طاعات أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأوجب بها 

مرتٌن دل بذلن على أن أجر العامل العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل ؼٌر العالم،  األجر
 .(٘)ولوله تعالى: }واذكرن ما ٌتلى فً بٌوتكن من آٌات هللا والحكمة{ لد دل على ذلن"

إن الحجة على األنبٌاء أشد منها على األتباع فً الخطٌبة، وإن  لال الربٌع بن أنس:" 
أشد منها على ؼٌرهم، فإن الحجة على نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص أشد منها على  الحجة على العلماء

ؼٌرهن، فمال: إنه من عصى منكن فإنه ٌكون علٌها العذاب الضعؾ منه على سابر نساء 
 .(ٙ)"المإمنٌن، ومن عمل صالحا فإن األجر لها الضعؾ على سابر نساء المسلمٌن

 .(2)، بتشدٌد العٌن«ٌضعؾ»ولرئ: 
ِ ٌَِسًٌرا{ ]األحزاب :   [، أي:" وكان ذلن العماب على ٖٓلوله تعالى:}َوَكاَن َذِلَن َعلَى َّللاه
 .(1)"هللا ٌسًٌرا
وكانت مضاعفة العذاب على من فعل ذلن منهن }على هللا  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(5)ٌسٌرا{"
أي: كان ذلن العماب سهبلً ٌسٌراً على هللا، ال ٌمنعه منه كونهنه أوزاج  لال الصابونً:" 

ٌِْه َوَسلهم َ، وفً اآلٌة تلوٌن للخطاب، فبعد أن كانت المخاطبة لهن على  ُ َعلَ ونساء النبً َصلهى َّللاه
ه الخطاب إِلٌهنه هنا مباشرةً  ٌِْه َوَسلهم َ وجه ُ َعلَ إِلظهار االعتناء بؤمرهن لسان رسول هللا َصلهى َّللاه

 .(ٓٔ)ونصحهن"

                                                           

 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘٘/ٕٓأخرجه الطبري : (ٕ)
 .5ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٖٔ/5(:ص2ٙٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .2ٓٗ/ٖأحكام المرآن:  (٘)
 .5ٕٖٔ/5(:ص2ٙٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .ٕ٘٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٓٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٓٔ)
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 .(ٔ)"لال مماتل بن سلٌمان: "ٌمول: وكان عذابها عند هللا هٌنا 
وكان تحته ٌومبذ تسع نسوة، خمس من لرٌش: عابشة، وحفصة، وأم لال عكرمة:"  

حبٌبة بنت أبً سفٌان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبً أمٌة، وكانت تحته صفٌة ابنة حًٌ 
الخٌبرٌة، ومٌمونة بنت الحارث الهبللٌة، وزٌنب بنت جحش األسدٌة، وجوٌرٌة بنت الحارث 

 .(ٕ)"من بنً المصطلك
لال ابن كثٌر:" ولم ٌتزوج واحدة منهن ، إال بعد أن توفٌت خدٌجة بنت خوٌلد بن أسد 

ابن خمس وعشرٌن سنة بن عبد العزى بن لصً بن كبلب ، تزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمكة ، وهو 
، وبمٌت معه إلى أن أكرمه هللا برسالته فآمنت به ونصرته ، وكانت له وزٌر صدق ، وماتت 
لبل الهجرة بثبلث سنٌن ، رضً هللا عنها ، فً األصح ، ولها خصابص منها : أنه لم ٌتزوج 

ٌة ، ومنها أنها خٌر علٌها ؼٌرها ، ومنها أن أوالده كلهم منها ، إال إبراهٌم ، فإنه من سرٌته مار
 .نساء األمة

 واختلؾ فً تفضٌلها على عابشة على ثبلثة ألوال ، ثالثها الولؾ.
وسبل شٌخنا أبو العباس بن تٌمٌة عنهما فمال : اختصت كل واحدة منهما بخاصٌة ، 

سكنه ، وتبذل فخدٌجة كان تؤثٌرها فً أول اإلسبلم ، وكانت تُسلًِّ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتثبته ، وت
دونه مالها ، فؤدركت ُؼرة اإلسبلم ، واحتملت األذى فً هللا وفً رسوله وكان نصرتها للرسول 
فً أعظم أولات الحاجة ، فلها من النصرة والبذل ما لٌس لؽٌرها. وعابشة تؤثٌرها فً آخر 

ت إلٌهم من العلم ، ما اإلسبلم ، فلها من التفمه فً الدٌن وتبلٌؽه إلى األمة ، وانتفاع بنٌها بما أده 
 لٌس لؽٌرها. هذا معنى كبلمه ، رضً هللا عنه.

ومن خصابصها : أن هللا ، سبحانه ، بعث إلٌها السبلم مع جبرٌل ، فبلؽها رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ذلن. روى البخاري فً صحٌحه عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : أتى جبرٌل ، علٌه 

ملسو هيلع هللا ىلص فمال : ٌا رسول هللا ، هذه خدٌجة ، لد أتت معها إناء فٌه إدام أو طعام أو  السبلم ، النبً
شراب ، فإذا هً أتتن فؤلرأها السبلم من ربها ومنً ، وبشرها ببٌت فً الجنة ، من لََصب ، ال 

 وهذه لعَْمر هللا خاصة ، لم تكن لسواها. (ٖ)َصَخب فٌه وال نََصب
هللا عنها ، فإن جبرٌل سلهم علٌها على لسان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فروى  وأما عابشة ، رضً

البخاري بإسناده أن عابشة لالت : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوًما : "ٌا عابشة ، هذا جبرٌل ٌمربن 
 . (ٗ) ملسو هيلع هللا ىلصالسبلم". فملت : وعلٌه السبلم ورحمة هللا وبركاته ، ترى ما ال أرى ، ترٌد رسول هللا

ومن خواص خدٌجة ، رضً هللا عنها : أنه لم تسوءه لط ، ولم تؽاضبه ، ولم ٌنلها منه 
 إٌبلًء ، وال عتب لط ، وال هجر ، وكفى بهذه منمبة وفضٌلة.

 ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت باهلل ورسوله من هذه األمة.
ا توفاها هللا تزوج بعدها سودة ب نت زمعة ، رضً هللا عنها ، وهً سودة بنت زمعة فلمه

بن لٌس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالن بن جبل بن عامر بن لإي ، وكبرت عنده ، 
وأراد طبللها فوهبت ٌومها لعابشة ، فؤمسكها. وهذا من خواصها : أنها آثرت بٌومها حب النبً 

 ، وحبا له ، وإٌثارا لممامها معه ، فكان ٌمسم لعابشة ٌومها وٌوم ملسو هيلع هللا ىلص تمربًا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 سودة ، وٌمسم لنسابه ، وال ٌمسم لها وهً راضٌة بذلن مإثرة ، لترضً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وتزوج الصدٌمة بنت الصدٌك عابشة بنت أبً بكر ، رضً هللا عنهما ، وهً بنت ست 
ة بسنتٌن ، ولٌل : بثبلث ، وبنى بها بالمدٌنة أول ممدمه فً السنة األولى ، وهً سنٌن لبل الهجر

بنت تسع ، ومات عنها وهً بنت ثمان عشرة ، وتوفٌت بالمدٌنة ، ودفنت بالبمٌع ، وأوصت أن 
ٌصلً علٌها أبو هرٌرة سنة ثمان وخمسٌن ، ومن خصابصها : أنها كانت أحب أزواج رسول 

                                                           

 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .(1ٕٖٓصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .(2ٙ1ٖصحٌح البخاري برلم )(ٗ)
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 إلٌه ، كما ثبت ذلن عنه فً البخاري وؼٌره ، أنه سبل أي الناس أحب إلٌن ؟ لال : هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)"عابشة". لٌل : فمن الرجال ؟ لال : "أبوها" 

ومن خصابصها أٌضا : أنه لم ٌتزوج بكرا ؼٌرها ، ومن خصابصها : أنه كان ٌنزل 
 علٌه الوحً وهو فً لحافها دون ؼٌرها.

هللا ، عز وجل ، لما أنزل علٌه آٌة التخٌٌر بدأ بها فخٌرها ، فمال ومن خصابصها : أن 
: "وال علٌن أال تعجلً حتى تستؤمري أبوٌن". فمالت : أفً هذا أستؤمر أبويه ، فإنً أرٌد هللا 

 ورسوله والدار اآلخرة. فاستن بها بمٌة أزواجه ملسو هيلع هللا ىلص ، وللن كما لالت.
سبحانه ، برأها مما رماها به أهل اإلفن ، وأنزل فً عذرها  ومن خصابصها : أن هللا ،

، وبراءتها ، وحٌا ٌتلى فً محارٌب المسلمٌن ، وصلواتهم إلى ٌوم المٌامة ، وشهد لها أنها من 
الطٌبات ، ووعدها المؽفرة والرزق الكرٌم ، وأخبر سبحانه ، أن ما لٌل فٌها من اإلفن كان 

ي لٌل فٌها شر لها ، وال عٌب لها ، وال خافض من شؤنها ، بل خًٌرا لها ، ولم ٌكن بذلن الذ
رفعها هللا بذلن ، وأعلى لدرها وعظم شؤنها ، وأصار لها ذكًرا بالطٌب والبراءة بٌن أهل 
األرض والسماء ، فٌا لها من منمبة ما أجلها. وتؤمل هذا التشرٌؾ واإلكرام الناشا عن فرط 

ًه تواضعها واستصؽارها لنفسها ، حٌث  لالت : ولشؤنً فً نفسً كان أحمر من أن ٌتكلم هللا ف
بوحً ٌتلى ، ولكن كنت أرجو أن ٌرى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رإٌا ٌبربنً هللا بها ، فهذه صدٌمة األمة ، 
وأم المإمنٌن ، وحب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهً تعلم أنها برٌبة مظلومة ، وأن لاذفٌها ظالمون 

فترون علٌها ، لد بلػ أذاهم إلى أبوٌها ، وإلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وهذا كان احتمارها لنفسها م
وتصؽٌرها لشؤنها ، فما ظنن بمن لد صام ٌوما أو ٌومٌن ، أو شهرا أو شهرٌن ، لد لام لٌلة أو 

امات ، وأنهم ممن لٌلتٌن ، فظهر علٌه شًء من األحوال ، والحظوا أنفسهم بعٌن استحماق الكر
ٌتبرن بلمابهم ، وٌُؽتنم بصالح دعابهم ، وأنهم ٌجب على الناس احترامهم وتعظٌمهم وتعزٌزهم 
وتولٌرهم ، فٌتمسح بؤثوابهم ، وٌمبل ثرى أعتابهم ، وأنهم من هللا بالمكانة التً تنتمم لهم ألجلها 

هال ، وإن إساءة األدب من تنمصهم فً الحال ، وأن ٌإخذ من أساء األدب علٌهم من ؼٌر إم
 علٌهم ذنب ال ٌكفره شًء إال رضاهم.

ولو كان هذا من وراء كفاٌة لهان ، ولكن من وراء تخلؾ ، وهذه الحمالات والرعونات 
نتاج الجهل الصمٌم ، والعمل ؼٌر المستمٌم ، فإن ذلن إنما ٌصدر من جاهل معجب بنفسه ، 

 له عن أخذه بما هو فٌه من الكبر واالزدراء ؼافل عن جرمه وعٌوبه وذنوبه ، مؽتر بإمهال هللا
على من لعله عند هللا خٌر منه. نسؤل هللا العافٌة فً الدنٌا واآلخرة. وٌنبؽً للعبد أن ٌستعٌذ باهلل 
أن ٌكون عند نفسه عظٌما ، وهو عند هللا حمٌر ، ومن خصابص عابشة ، رضً هللا عنها : أن 

م ، كان إذا أشكل األمر علٌهم من الدٌن ، استفتوها األكابر من الصحابة ، رضً هللا عنه
 فٌجدون علمه عندها.

ومن خصابصها : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص توفً فً بٌتها. ومن خصابصها : أن الملن أرى 
ن هذا من عند هللا صورتها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لبل أن ٌتزوجها فً خرلة حرٌر ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إن ٌك

 . (ٕ)ٌمضه" 
ومن خصابصها : أن الناس كانوا ٌتحرون هداٌاهم ٌومها من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تمربًا إلى 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌتحفونه بما ٌحب فً منزل أحب نسابه إلٌه ، رضً هللا عنهم أجمعٌن ، وتكنى أم 

 لنبً ملسو هيلع هللا ىلص سمًطا ، وال ٌثبت ذلن.عبد هللا ، وروي أنها أسمطت من ا
وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حفصة بنت عمر بن الخطاب ، وكانت لبله عند حبٌش بن حذافة 
، وكان من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وممن شهد بدرا ، توفٌت سنة سبع ، ولٌل : ثمان وعشرٌن ، 

حافظ أبو دمحم الممدسً فً مختصره فً السٌرة : أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص طلمها ، ومن خواصها : ما ذكره ال

                                                           

( من حدٌث عمرو بن العاص ، 125ٖلم ألؾ علٌه فً صحٌح البخاري. وهو فً سنن الترمذي برلم )(ٔ)
 .رضً هللا عنه

 .( من حدٌث عابشة ، رضً هللا عنها21ٓ٘البخاري فً صحٌحه برلم )رواه (ٕ)
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فؤتاه جبرٌل فمال : إن هللا ٌؤمرن أن تراجع حفصة ، فإنها صوامة لوامة وإنها زوجتن فً 
 الجنة.

عن عمبة بن عامر ، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص طلك حفصة ، فبلػ ذلن عمر بن الخطاب ، فوضع 
التراب على رأسه ، ولال : ما ٌعبؤ هللا بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبرٌل ، علٌه السبلم ، على 

 .(ٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إن هللا ٌؤمرن أن تراجع حفصة رحمة لعمر"
وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أم حبٌبة بنت أبً سفٌان ، واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن 

مٌة بن عبد شمس بن عبد مناؾ ، هاجرت مع زوجها عبد هللا بن جحش إلى أرض الحبشة ، أ
فتنصر بالحبشة ، وأتم هللا لها اإلسبلم ، وتزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهً بؤرض الحبشة ، وأصدلها 

الضمري بها إلى أرض عند النجاشً أربعمابة دٌنار ، وبعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمرو بن أمٌة 
الحبشة ، وولى نكاحها عثمان بن عفان ، ولٌل : خالد بن سعٌد بن العاص ، وهً التً أكرمت 
فراش رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌجلس علٌه أبوها لما لدم أبو سفٌان المدٌنة ، ولالت له : إنن مشرن ، 

 ومنعته الجلوس علٌه.
 أم سلمة واسمها هند بنت أبً أمٌة بن المؽٌرة بن عبد هللا بن وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

عمرو بن مخزوم بن ٌمظة بن مرة بن كعب بن لإي بن ؼالب ، وكانت لبله عند أبً سلمة بن 
عبد األسد ، توفٌت سنة اثنتٌن وستٌن ، ودفنت بالبمٌع ، وهً آخر أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص موتًا ، ولٌل 

نة ، ومن خصابصها : أن جبرٌل دخل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وهً عنده فرأته فً صورة : بل مٌمو
دحٌة الكلبً. ففً صحٌح مسلم عن أبً عثمان لال : أنببت أن جبرٌل أتى النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وعنده أم 

م سلمة : "من هذا ؟" أو كما لال. لالت : سلمة ، فمال : فجعل ٌتحدث ، ثم لام فمال نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص أل
هذا دحٌة الكلبً. لالت : واٌم هللا ، ما حسبته إال إٌاه ، حتى سمعت خطبة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌخبر أنه 
جبرٌل ، أو كما لال ، لال سلٌمان التٌمً : فملت ألبً عثمان : ممن سمعت هذا الحدٌث ؟ لال : 

من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وردت طابفة ذلن بؤن ابنها لم  -عمر  -جها ابنها وزوه  (ٕ)من أسامة بن زٌد
ٌكن له من السن حٌنبذ ما ٌعمد التزوٌج ، ورد اإلمام أحمد ذلن ، وأنكر على من لاله ، وٌدل 

سؤل النبً  -ابنها  -على صحة لول أحمد ما رواه مسلم فً صحٌحه أن عمر بن أبً سلمة 
 عن المبلة للصابم ؟ فمال : "سل هذه" ٌعنً : أم سلمة فؤخبرته أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌفعله ، فمال : ملسو هيلع هللا ىلص

لسنا كرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌحل هللا لرسوله ما شاء. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إنً أتماكم هلل وأعلمكم به" 
ل هذا ال ٌمال لصؽٌر جدا ، وعمر ولد بؤرض الحبشة لبل الهجرة. ولال أو كما لال. ومث (ٖ)

 البٌهمً : ولول من زعم أنه كان صؽٌرا ، دعوى ولم ٌثبت صؽره بإسناد صحٌح.
وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زٌنب بنت جحش من بنً خزٌمة بن مدركة بن إلٌاس بن مضر ، 

، وكانت لبل عند مواله زٌد بن حارثة ، فطلمها فزوجه وهً بنت عمته أمٌمة بنت عبد المطلب 
ْجنَاَكَها { فمام  ٌٌْد ِمْنَها َوَطًرا َزوه ا لََضى َز هللا إٌاها من فوق سبع سموات ، وأنزل علٌه : } فَلَمه
جكن  فدخل علٌها ببل استبذان ، وكانت تفخر بذلن على سابر أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وتمول : زوه

جنً هللا من فوق سبع سمواته ، وهذا من خصابصها. توفٌت بالمدٌنة سنة عشرٌن أ هالٌكن وزوه
 ، ودفنت بالبمٌع.

وتزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص زٌنب بنت خزٌمة الهبللٌة ، وكانت تحت عبد هللا بن جحش ، تزوجها 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال ٌسٌرا ، سنة ثبلث من الهجرة ، وكانت تسمى أم المساكٌن ، ولم تلبث عند رسول 

 شهرٌن أو ثبلثة ، وتوفٌت ، رضً هللا عنها.
وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جوٌرٌة بنت الحارث من بنً المصطلك ، وكانت سبٌت فً ؼزوة 

ها ، بنً المصطلك ، فولعت فً سهم ثابت بن لٌس ، فكاتبها ، فمضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتابت

                                                           

( : "فٌه عمرو بن صالح الحضرمً ، ولم ٖٖٗ/ٗ( ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٕٔ/2ٔالمعجم الكبٌر )(ٔ)
 .أعرفه ، وبمٌة رجاله ثمات"

 .(ٕٔ٘ٗصحٌح مسلم برلم )(ٕ)
 .(1ٓٔٔ( صحٌح مسلم برلم )(ٖ)



ٕ٘ٔ 
 

وتزوجها سنة ست من الهجرة ، وتوفٌت سنة ست وخمسٌن ، وهً التً أعتك المسلمون بسببها 
 مابة أهل بٌت من الرلٌك ، ولالوا : أصهار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان ذلن من بركتها على لومها.

ن أخً موسى ، سنة وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صفٌة بنت حًٌ ، من ولد هارون بن عمرا
سبع ، فإنها سبٌت من خٌبر ، وكانت لبله تحت كنانة بن أبً الحمٌك ، فمتله رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم ، توفٌت سنة ست وثبلثٌن ، ولٌل : سنة خمسٌن. ومن خصابصها : أن رسول هللا 

وصار ذلن سنة لؤلمة إلى ٌوم ملسو هيلع هللا ىلص أعتمها وجعل عتمها صدالها. لال أنس : أمهرها نفسها ، 
المٌامة ، وٌجوز للرجل أن ٌجعل عتك جارٌته صدالها ، وتصٌر زوجته على منصوص اإلمام 
أحمد ، رحمه هللا. لال الترمذي : حدثنا إسحاق بن منصور ، وعبد بن حمٌد ، لاال حدثنا عبد 

ت : صفٌة بنت الرزاق ، حدثنا معمر ، عن ثابت ، عن أنس لال : بلػ صفٌة أن حفصة لال
ٌهودي ، فبكت ، فدخل علٌها النبً ملسو هيلع هللا ىلص وهً تبكً فمال : "ما ٌبكٌن ؟" لالت : لالت لً حفصة : 
إنً ابنة ٌهودي. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "إنن البنة نبً وإن عمن لنبً ، وإنن لتحت نبً ، فبما تفخر 

 . (ٔ)علٌن ؟" ثم لال : "اتك هللا ٌا حفصة"
 لال الترمذى : هذا حدٌث صحٌح ؼرٌب من هذا الوجه. وهذا من خصابصها ، رضً هللا عنها.

وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مٌمونة بنت الحارث الهبللٌة ، تزوجها بَسَرؾ وهو على تسعة 
أمٌال من مكة ، وهً آخر من تزوج من أمهات المإمنٌن ، توفٌت سنه ثبلث وستٌن ، وهً 

ة خالد بن الولٌد ، وخالة ابن عباس ، فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهً التً اختلؾ فً خال
نكاح النبً ملسو هيلع هللا ىلص لها. هل نكحها حبلال أو ُمحرًما ؟ والصحٌح إنما تزوجها حبلال كما لال أبو رافع 

 الشفٌر فً نكاحها.
ولم ٌدخل بهن ، فالصبلة على لال الحافظ أبو دمحم الممدسً وؼٌره : وعمد على سبع 

أزواجه تابعة الحترامهن وتحرٌمهن على األمة ، وأنهن نساإه ملسو هيلع هللا ىلص فً الدنٌا واآلخرة ، فمن 
فارلها فً حٌاتها ولم ٌدخل ، ال ٌثبت لها أحكام زوجاته البلتً دخل بهن صلى هللا علٌه وعلى 

 .  (ٕ)أزواجه وآله وذرٌته وسلم تسلٌما"
 [:ٖٓ-1ٕاآلٌات:] فوابد

 مشروعٌة تخٌٌر الزوجات فإن اخترن الطبلق تطلّمن وإن لم تخترنه فبل ٌمع الطبلق. -ٔ
ٌِْه َوَسلهَم حٌث اخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة عن الدنٌا  -ٕ كمال أزواج النبً َصلهى هللاُ َعلَ

 وزٌنتها.
من المال بحسب ؼنى المطلك مشروعٌة المتعة بعد الطبلق وهً أن تعطى المرأة شٌبا  -ٖ

ْلتِِر لََدُرهُ{ ُُ  .وفمره لموله تعالى }َعلَى الُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى الْم
 وجوب اإلحسان العام والخاص، الخاص بالزوج والزوجة والعام فً طاعة هللا ورسوله. -ٗ
برار بٌان أن سٌبة العالم الشرٌؾ أسوأ من سٌبة الجاهل الوضٌع. ولذا لالوا سٌبات األ -٘

 حسنات الممربٌن كمثل من األمثال السابرة للعظة واالعتبار.
 
 

 المرآن
ٌِْن َوأَْعتَْدنَا لََها ِرْزلً  تَ ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلًحا نُْإتَِها أَْجَرَها َمرَّ ا َكِرًٌما }َوَمْن ٌَْمنُْت ِمْنُكنَّ ّلِِلَّ

 [ ٖٔ({ ]األحزاب : ٖٔ)
 التفسٌر: 

ورسوله، وتعمل بما أمر هللا به، نُْعطها ثواب عملها مثلًَ ثواب عمل ؼٌرها  ومن تطع منكن هللا
 من سابر النساء، وأعددنا لها رزلًا كرًٌما، وهو الجنة.

                                                           

 .( ولال : "هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب من هذا الوجه"15ٖٗسنن الترمذي برلم )(ٔ)
 .2ٓٗ-ٖٓٗ/ ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
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ِ َوَرُسوِلِه َوتَْعَمْل َصاِلًحا{ ]األحزاب :   [، أي:" ومن ٖٔلال تعالى:}َوَمْن ٌَْمنُْت ِمْنُكنه لِِله
 .(ٔ)بما أمر هللا به" تطع منكن هللا ورسوله، وتعمل

  .(ٕ)"لال مماتل بن سلٌمان: " ٌعنً: من ٌطع منكن هلل ورسوله وتعمل صالحا 
ِ َوَرُسوِلِه { أي :  لال ابن كثٌر:"  ثم ذكر عدله وفضله فً لوله : } َوَمْن ٌَْمنُْت ِمْنُكنه لِِله

 .(ٖ)ٌطع هللا ورسوله وٌستجب"
 .(ٗ)الطاعة"معنى }ٌمنت{: ٌمٌم على  لال الزجاج:" 
ٌِْن{ ]األحزاب :   تَ [، أي:" نُْعطها ثواب عملها مثلًَ ثواب ٖٔلال تعالى:}نُْإتَِها أَْجَرَها َمره

 .(٘)عمل ؼٌرها من سابر النساء"
لال مماتل بن سلٌمان: " }نإتها أجرها مرتٌن{ فً اآلخرة بكل صبلة أو صٌام أو صدلة  

ة تكتب عشرٌن حسنة وأعتدنا لها رزلا كرٌما ٌعنً أو تكبٌرة أو تسبٌحة باللسان مكان كل حسن
  .(ٙ)"حسنا وهً الجنة

[، أي:" وأعددنا لها رزلًا كرًٌما، ٖٔلال تعالى:}َوأَْعتَْدنَا لََها ِرْزلًا َكِرًٌما{ ]األحزاب :  
 . (2)وهو الجنة"

  .(1)"لال مماتل بن سلٌمان: " ٌعنً: حسنا، وهً الجنة 
أي : فً الجنة ، فإنهن فً منازل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فً أعلى علٌٌن ، فوق  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)منازل جمٌع الخبلبك ، فً الوسٌلة التً هً ألرب منازل الجنة إلى العرش"
 

 المرآن
ٌْتُنَّ فاََل تَْخَضْعَن بِاْلمَْوِل فٌََْطَمَع الَِّذي  ِ لَْستُنَّ َكؤََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّمَ ًّ فًِ لَْلبِِه }ٌَانَِساَء النَّبِ

 [ ٕٖ({ ]األحزاب : َٕٖمَرٌض َولُْلَن لَْواًل َمْعُروفًا )
 التفسٌر: 

 ِ ًّ ركنه من النساء، إن عملتن بطاعة هللا وابتعدتن لستنه فً الفضل والمنزلة كؽٌ -دمحم-ٌا نساء النب
عن معاصٌه، فبل تتحدثن مع األجانب بصوت لٌَِّن ٌُطمع الذي فً للبه فجور ومرض فً الشهوة 

 الحرام، ولُلن لوال بعًٌدا عن الرٌبة، ال تنكره الشرٌعة.
ِ لَْستُنه َكؤََحٍد ِمَن النَِّساِء إِ   ًّ { ]األحزاب : لوله تعالى:}ٌَانَِساَء النهبِ ٌْتُنه همَ [، أي:" ٌا ِٕٖن ات

 ِ ًّ لستنه فً الفضل والمنزلة كؽٌركنه من النساء، إن عملتن بطاعة هللا وابتعدتن  -دمحم-نساء النب
 .(ٓٔ)عن معاصٌه"

هذه آداب أمر هللا تعالى بها نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ونساء األمة تبع لهن فً  لال ابن كثٌر:" 
فمال مخاطبا لنساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص بؤنهن إذا اتمٌن هللا كما أمرهن ، فإنه ال ٌشبههن أحد من  ذلن ،

 .(ٔٔ)النساء ، وال ٌلحمهن فً الفضٌلة والمنزلة"
[، أي:" ٕٖلوله تعالى:}فبََل تَْخَضْعَن بِاْلمَْوِل فٌََْطَمَع الهِذي فًِ لَْلبِِه َمَرٌض{ ]األحزاب :  
 .(ٕٔ)ن مع األجانب بصوت لٌَِّن ٌُطمع الذي فً للبه فجور ومرض فً الشهوة الحرام"فبل تتحدث

                                                           

 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٖٔ/5(:ص2ٙ٘1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .5ٓٗ-1ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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معنى هذا : أنها تخاطب األجانب بكبلم لٌس فٌه ترخٌم ، أي : ال  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)تخاطب المرأة األجانب كما تخاطب زوجها"

ولُلن لوال بعًٌدا عن الرٌبة، ال  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َولُْلَن لَْواًل َمْعُروفًا{ ]األحزاب :  
 . (ٕ)تنكره الشرٌعة"

 
 المرآن

َكاةَ وَ  اَلةَ َوآتٌَِن الزَّ َج اْلَجاِهِلٌَِّة اأْلُولَى َوأَلِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ َ }َولَْرَن فًِ بٌُُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ أَِطْعَن َّللاَّ
ُ ِلٌُْذِهَب َعْنكُ  َرُكْم تَْطِهًٌرا )َوَرُسولَهُ إِنََّما ٌُِرٌُد َّللاَّ ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ({ ]األحزاب : ُٖٖم الّرِ

ٖٖ ] 
 التفسٌر: 

واْلَزْمَن بٌوتكن، وال تخرجن منها إال لحاجة، وال تُظهرن محاسنكن، كما كان ٌفعل نساء 
ٌن  ة فً الصبلة كامل -ٌا نساء النبً-الجاهلٌة األولى فً األزمنة السابمة على اإلسبلم، وأّدِ

أولاتها، وأعطٌن الزكاة كما شرع هللا، وأطعن هللا ورسوله فً أمرهما ونهٌهما، إنما أوصاكن 
، وٌبعد عنكنه األذى والسوء والشر ٌا أهل بٌت النبً  ومنهم زوجاته وذرٌته -هللا بهذا؛ لٌزكٌكنه

ر نفوسكم ؼاٌة الطهارة.-علٌه الصبلة والسبلم  ، وٌطّهِ
 سبب النزول:

ٌِْت{، لال : نزلت فً عن ابن   ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ عباس، لوله : "}إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
 .(ٖ)نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة"

 .(ٗ)"ولال عكرمة: "من شاء باهلته أنها نزلت فً أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َولَْرَن فًِ   [، أي:" واْلَزْمَن بٌوتكن، وال تخرجن ٖٖبٌُُوتُِكنه

 .(٘)منها إال لحاجة"
أي : الزمن بٌوتكن فبل تخرجن لؽٌر حاجة. ومن الحوابج الشرعٌة  لال ابن كثٌر:" 

ولٌخرجن  ال تمنعوا إماء هللا مساجد هللا ،»الصبلة فً المسجد بشرطه ، كما لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 .(2)"(ٙ)«وبٌوتهن خٌر لهن»وفً رواٌة :  ،«وهن تَِفبلت

عن أنس ، رضً هللا عنه ، لال : جبن النساء إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فملن : ٌا رسول هللا ،  
ذهب الرجال بالفضل والجهاد فً سبٌل هللا تعالى ، فما لنا عمل ندرن به عمل المجاهدٌن فً 

منكن فً بٌتها فإنها تدرن عمل  -أو كلمة نحوها  -فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من لعد سبٌل هللا ؟ 
 .(1)المجاهدٌن فً سبٌل هللا"

عن عبد هللا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشٌطان ،  
 .(5)ٌتها"وألرب ما تكون برْوَحة ربها وهً فً لَْعر ب

                                                           

 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٖٔ/5(:ص2ٙ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٖٔ/5(:ص2ٙ2٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، وبالرواٌة الثانٌة ٘ٙ٘رواه بهذا اللفظ أبو داود فً السنن برلم )(ٙ)

 .الصحٌحٌن من حدٌث ابن عمر( من حدٌث ابن عمر ، رضً هللا عنهما ، وأصله فً 2ٙ٘برلم )
 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
( وابن حبان فً ٓٗٔ/ٙ( "كشؾ األستار" ورواه أبو ٌعلى فً المسند )2٘ٗٔرواه البزاز فً مسنده برلم ) (1)

( من طرٌك أبً رجاء الكلبً بنحوه. لال ابن حبان : "وكان روح ممن ٌروي عن 55ٕ/ٔفً المجروحٌن )
ٌملب األسانٌد ، وٌرفع المولوفات" ثم لال : "ال تحل الرواٌة عنه وال كتابة حدٌثه إال الثمات الموضوعات ، و

 .لبلختبار". ولال ابن عدي فً الكامل : "أحادٌثه ؼٌر محفوظة"
( ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب". ورواه ابن خزٌمة فً صحٌحه 2ٖٔٔسنن الترمذي برلم )(5)

( "موارد" عن عمرو بن عاصم ، به ، وشن ابن 5ٕٖان فً صحٌحه برلم )( ومن طرٌمه ابن حب1٘ٙٔبرلم )
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عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "صبلة المرأة فً َمْخدِعها أفضل من صبلتها فً بٌتها ، وصبلتها و 
 .(ٔ)فً بٌتها أفضل من صبلتها فً حجرتها"

َج اْلَجاِهِلٌهِة اأْلُولَى{ ]األحزاب :   ْجَن تَبَرُّ [، أي:" وال تُظهرن ٖٖلوله تعالى:}َواَل تَبَره
 .(ٕ)ا كان ٌفعل نساء الجاهلٌة األولى فً األزمنة السابمة على اإلسبلم"محاسنكن، كم

َكاةَ{ ]األحزاب :   بَلةَ َوآتٌَِن الزه ٌن ٖٖلوله تعالى:}َوأَلِْمَن الصه  -ٌا نساء النبً-[، أي:" وأّدِ
 .(ٖ)الصبلة كاملة فً أولاتها، وأعطٌن الزكاة كما شرع هللا"

ا بالصبلة والزكاة، ثم جاء به عاما فً جمٌع أمرهن أمرا خاص لال الزمخشري:" 
الطاعات، ألن هاتٌن الطاعتٌن البدنٌة والمالٌة هما أصل سابر الطاعات: من اعتنى بهما حك 

 .(ٗ)اعتنابه جرتاه إلى ما وراءهما"
وهً :  -لال ابن كثٌر:" نهاهن أوال عن الشر ثم أمرهن بالخٌر ، من إلامة الصبلة  

 .(٘)وإٌتاء الزكاة ، وهً : اإلحسان إلى المخلولٌن" -ال شرٌن له عبادة هللا ، وحده 
َ َوَرُسولَهُ{ ]األحزاب :   [، أي:" وأطعن هللا ورسوله فً ٖٖلوله تعالى:}َوأَِطْعَن َّللاه

 .(ٙ)أمرهما ونهٌهما"
 .(2)لال ابن كثٌر:" وهذا من باب عطؾ العام على الخاص" 
  ُ ٌِْت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ْجَس أَْهَل اْلبَ [، أي:" إنما ٖٖ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ

، وٌبعد عنكنه األذى والسوء والشر ٌا أهل بٌت النبً  ومنهم زوجاته -أوصاكن هللا بهذا؛ لٌزكٌكنه
 .(1)"-وذرٌته علٌه الصبلة والسبلم

 .(5)ٌمول: إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم السوء والفحشاء ٌا أهل بٌت دمحم" لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)من اإلثم الذي ذكر فى هذه اآلٌات" ولال مماتل:" 
 .(ٔٔ)هاهنا: الشٌطان، وسوى ذلن من الرجس: الشرن"« الرجس»لال ابن زٌد:"  
ٌحتمل: التطهٌر من الذنوب وٌحتمل التطهٌر من األحداث والجنابة  لال الجصاص:" 

 .(ٕٔ)["ٙوالنجاسة كموله تعالى }َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطهههُروا{ ]المابدة : 
: كل مستنكر مستمذر من مؤكول أو عمل أو -فً اللؽة-« الرجس» لال الزجاج:" 
 .(ٖٔ)فاحشة"

 .(ٗٔ)المعصٌة" الرجس: ما ٌدعو إلى لال السمعانً:" 
لال ابن كثٌر:" وهذا نص فً دخول أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً أهل البٌت هاهنا ؛ ألنهن سبب  

نزول هذه اآلٌة ، وسبب النزول داخل فٌه لوال واحدا ، إما وحده على لول أو مع ؼٌره على 
 .(٘ٔ)الصحٌح"

                                                                                                                                                                      

 .خزٌمة فً سماع لتادة هذا الحدٌث من مورق
 وهذا إسناد جٌد؟. :"5ٓٗ/ٙ. لال ابن كثٌر:(2ٓ٘سنن أبً داود برلم )(ٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٖ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .15ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .ٖٖ/ٗأحكام المرآن:  (ٕٔ)
 .ٕٕٙ/ٗمعانً المرآن:  (ٖٔ)
 .1ٕٕ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٗٔ)
 .5ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘ٔ)
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ٌِْت{ ]األحزاب :    ثبلثة ألوال:[، ٖٖوفً لوله تعالى :}أَْهَل اْلبَ
ً وفاطمة والحسن والحسٌن رضً هللا عنهم ، لاله أبو سعٌد الخدري ، (ٔ)أحدها : أنه عنى علٌا

، (ٗ)جماعة كثٌرة من التابعٌن منهم مجاهد، رضً هللا عنهم، وبه لال (ٖ)، وأم سلمة(ٕ)وعابشة
 .(ٙ)، والكلبً(٘)ولتادة

نزلت هذه اآلٌة فً » ملسو هيلع هللا ىلص عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا 
ٌِْت  ْجَس أَْهَل اْلبَ خمسة: فً، وفً علً وفاطمة وحسن وحسٌن: }إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ

َرُكْم تَْطِهًٌرا{"  .(2)َوٌَُطّهِ
، (ٓٔ)وابن السابب ،(5)، وعكرمة(1)خاصة ، لاله ابن عباس-ملسو هيلع هللا ىلص -الثانً : أنه عنى أزواج النبً 

 .(ٔٔ)ومماتل
ْجَس أَْهَل عن علممة، لال:"   كان عكرمة ٌنادي فً السوق }إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ

َرُكْم تَْطِهًٌرا{، لال: نزلت فً نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص خاصة" ٌِْت َوٌَُطّهِ اْلبَ
(ٕٔ). 

 .(ٖٔ)"ألنهن فً بٌته -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌعنً: نساء النبً لال مماتل:" 
وٌإكد هذا المول أن ما لبله وبعده متعلك بؤزواج رسول هللا صلى هللا  لال ابن الجوزي:" 

علٌه وسلم. وعلى أرباب هذا المول اعتراض، وهو أن جمع المإنث بالنون، فكٌؾ لٌل: 
 ؟ « وٌطهركم« »عنكم»

 .(ٗٔ) ملسو هيلع هللا ىلص فٌهن، فؽلب المذكر"فالجواب أن رسول هللا
 .(٘ٔ): األهل واألزواج ، لاله الضحانأن اآلٌة عامة فً الكلالثالث : 
وهذا أحسن األلاوٌل، فآله لد دخلوا فً اآلٌة، ونساإه لد دخلن فً اآلٌة.  لال السمعانً:" 

واستدل من لال: إن نساءه لد دخلن فً اآلٌة؛ أنه لال: }إنما ٌرٌد هللا لٌذهب عنكم الرجس أهل 
 .(ٙٔ)البٌت{ وأهل بٌت الرسول هن نساءه؛ وألنه تمدم ذكر نسابه، واألحسن ما بٌنا من التعمٌم"

والذي ٌظهر من اآلٌة أنها عامة فً جمٌع أهل البٌت من األزواج  ً:"لال المرطب 
وؼٌرهم، وإنما لال وٌطهركم ألن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلٌا وحسنا وحسٌنا فٌهم، وإذا اجتمع المذكر 
والمإنث ؼلب المذكر، فالتضت اآلٌة أن الزوجات من أهل البٌت، ألن اآلٌة فٌهن، والمخاطبة 

 .(2ٔ)لٌه سٌاق الكبلم اه ملخصا"لهن، ٌدل ع
اللؽة تدل على أنه للنساء والرجال جمٌعا لموله: }عنكم{ بالمٌم،  لال الزجاج:" 

، والدلٌل على هذا لوله: «ٌطهركن»و« عنكن»}وٌطهركم{، ولو كان للنساء لم ٌجز إال 
 .(1ٔ)}واذكرن ما ٌتلى فً بٌوتكن{، حٌث أفرد النساء بالخطاب"

                                                           

 .ٖٕٙ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .(1ٕٔٓانظر: صحٌح مسلم برلم ) (ٕ)
 .2ٕٙ، ٕ٘ٙ، ٖٕٙ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (ٗ)
 .1ٕٔ/ٗانظر: تفسٌر السمعانً:  (٘)
 .1ٕٔ/ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٙ)
 .ٖٖٔٔ/5(:ص2ٙ2ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٖٖٔ/5(:ص2ٙ2٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٖٖٔ/5(:ص2ٙ2٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٙٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٓٔ)
 .15ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .2ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .15ٗ/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٖزاد المسٌر:  (ٗٔ)
 .ٖٙٗ/ٖ، وزاد المسٌر: ٔٓٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٗتفسٌر السمعانً:  (ٙٔ)
 .1ٖٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (2ٔ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٗمعانً المرآن:  (1ٔ)
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إن كان المراد أنهن ُكّن سبب النزول دون ؼٌرهن فصحٌح ، وإن أرٌد لال ابن كثٌر:" ف 
أنهن المراد فمط دون ؼٌرهن ، ففً هذا نظر ؛ فإنه لد وردت أحادٌث تدل على أن المراد أعم 

 .(ٔ)من ذلن:"
الحدٌث األول : عن أنس بن مالن ، رضً هللا عنه ، لال : إن رسول هللا صلى هللا علٌه  

فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صبلة الفجر ٌمول : "الصبلة ٌا أهل  وسلم كان ٌمر بباب
َرُكْم تَْطِهًٌرا{" ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  .(ٕ)البٌت ، } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه

حدٌث آخر: عن أبً الحمراء لال : "رابطت المدٌنة سبعة أشهر على عهد رسول هللا 
 ، لال : رأٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا طلع الفجر ، جاء إلى باب علً وفاطمة فمال : ملسو هيلع هللا ىلص

َرُكْم تَْطِهًٌرا {" ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  .(ٖ)"الصبلة الصبلة } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
"}(ٖ). 

:" دخلت على واثلة بن األسمع وعنده لوم ، حدٌث آخر : عن شداد أبو عمار لال  
فذكروا علًٌّا ، رضً هللا عنه ، فلما لاموا لال لً : أال أخبرن بما رأٌت من رسول هللا 
هللا علٌه وسلم ؟ للت : بلى. لال : أتٌت فاطمة أسؤلها عن علً فمالت : تََوجه إلى رسول 

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ومعه علً وحسن وحسٌن ، آخذ كل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فجلست أنتظره حتى جاء رسو
واحد منهما بٌده حتى دخل ، فؤدنى علًٌّا وفاطمة وأجلسهما بٌن ٌدٌه ، وأجلس حسنًا 

ثم تبل هذه  -أو لال : كساءه  -وحسٌنًا كل واحد منهما على فخذه ، ثم لؾه علٌهم ثوبه 
ُ ِلٌُ  َرُكْم تَْطِهًٌرا { ، اللهم هإالء اآلٌة : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ْذِهَب َعْنُكُم الّرِ

أهل بٌتً ، وأهل بٌتً أحك".  ولد رواه أبو جعفر بن جرٌر عن عبد الكرٌم بن أبً 
زاد فً آخره : لال  -عمٌر، عن الولٌد بن مسلم ، عن أبً عمرو األوزاعً بسنده نحوه 

من أهلن ؟ لال : "وأنت من  -صلى هللا علٌن  -نا ٌا رسول هللا واثلة : فملت : وأ
 .(ٗ)أهلً"لال واثلة : إنها من أرجى ما أرتجً "

ٌْن ، عن عبد السبلم بن  ثم رواه أٌضا عن عبد األعلى بن واصل ، عن الفضل بن ُدَك
حرب ، عن كلثوم المحاربً ، عن شداد أبً عمار لال : إنً لجالس عند واثلة بن 

مع إذ ذكروا علٌا فشتموه ، فلما لاموا لال : اجلس حتى أخبرن عن الذي شتموه ، األس
إنً عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء علً وفاطمة وحسن وحسٌن فؤلمى ملسو هيلع هللا ىلص علٌهم كساء له ، ثم 

: ٌا لال : "اللهم هإالء أهل بٌتً ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا". للت 
 .(٘)رسول هللا ، وأنا ؟ لال : "وأنت" لال : فوهللا إنها ألوثك عملً عندي"

حدٌث آخر : عن عطاء بن أبً رباح ،" حدثنً من سمع أم سلمة تذكر أن النبً صلى  
هللا علٌه وسلم كان فً بٌتها ، فؤتته فاطمة ، رضً هللا عنها ، ببرمة فٌها َخزٌرة ، 

ادعً زوجن وابنٌن". لالت : فجاء علً وحسن وحسٌن فدخلت بها علٌه فمال لها : "
فدخلوا علٌه ، فجلسوا ٌؤكلون من تلن الخزٌرة ، وهو على منامٍة له على دكان تحته 
كساء خٌبري ، لالت : وأنا فً الحجرة أصلً ، فؤنزل هللا ، عز وجل ، هذه اآلٌة : 

ْجَس أَ  ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ َرُكْم تَْطِهًٌرا {. لالت : فؤخذ فضل }إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ٌِْت َوٌَُطّهِ ْهَل اْلبَ
الكساء فؽطاهم به ، ثم أخرج ٌده فؤلوى بها إلى السماء ، ثم لال : "اللهم هإالء أهل 

                                                           

 .ٔٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 حسن ؼرٌب". ، لال الترمذي:"(ٕٖٙٓبرلم )( وسنن الترمذي 5ٕ٘/ٖالمسند )(ٕ)
( من طرٌك منصور بن األسود ، ٕٓٓ/ٕٕ، ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٕٗٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:(ٖ)

 .عن أبً داود بنحوه
 أبو داود األعمى هو : نفٌع بن الحارث ، كذاب". :"ٔٔٗ/ٙلال ابن كثٌر

 .ٕٗٙ/ٕٓ( وتفسٌر الطبري 2ٓٔ/ٗالمسند )(ٗ)
( من طرٌك علً بن عبد العزٌز عن ٘ٙ/ٕٕ، ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٕٗٙ/ٕٓتفسٌر الطبري(٘)

 .الفضل بن دكٌن ، أبو نعٌم به
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بٌتً وخاصتً ، فؤذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا" ، لالت : فؤدخلت رأسً البٌت 
 .(ٔ)"إنن إلى خٌر ، إنن إلى خٌر"، فملت : وأنا معكم ٌا رسول هللا ؟ فمال : 

 ولهذا الحدٌث طرق أخرى:
عن عطٌة الطُّفَاِوّي ، عن أبٌه ؛ أن أم سلمة حدثته لالت: بٌنما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً بٌتً  

ٌوًما إذ لال الخادم : إن فاطمة وعلٌا بالسّدة لالت : فمال لً : "لومً فَتَنَحً عن أهل 
فتنحٌت فً البٌت لرٌبًا ، فدخل علً وفاطمة ، ومعهما الحسن  بٌتً". لالت : فممت

والحسٌن ، وهما صبٌان صؽٌران ، فؤخذ الصبٌٌن فوضعهما فً حجره فمبهلهما ، 
واعتنك علٌا بإحدى ٌدٌه وفاطمة بالٌد األخرى ، ولَبهل فاطمة ولَبهل علٌا ، وأؼدق علٌهم 

النار أنا وأهل بٌتً". لالت : فملت : وأنا ٌا َخمٌَصة سوداء ولال : "اللهم ، إلٌن ال إلى 
 .(ٕ)رسول هللا ؟ صلى هللا علٌن. لال : "وأنت"

ُ ِلٌُْذِهَب   عن أبً سعٌد ، عن أم سلمة ؛ أن هذه اآلٌة نزلت فً بٌتها : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
َرُكْم تَْطِهًٌرا { لالت : وأ ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ نا جالسة على باب البٌت فملت : َعْنُكُم الّرِ

ٌا رسول هللا ، ألسُت من أهل البٌت ؟ فمال : "إنن إلى خٌر ، أنت من أزواج النبً 
ملسو هيلع هللا ىلص" لالت : وفً البٌت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، وعلً ، وفاطمة ، والحسن ، والحسٌن ، رضً 

 .(ٖ)هللا عنهم "
لالت: جاءت فاطمة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ببرمة لها لد عن أبً هرٌرة، عن أم سلمة  

صنعت فٌها عصٌدة تحلها على طبك، فوضعته بٌن ٌدٌه، فمال: "أٌن ابن عمن وابنان؟ 
" فمالت: فً البٌت، فمال: "ادعٌهم ". فجاءت إلى علً فمالت: أجب النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنت 

آهم ممبلٌن مد ٌده إلى كساء كان على المنامة فمده وبسطه وابنان، لالت أم سلمة: فلما ر
وأجلسهم علٌه، ثم أخذ بؤطراؾ الكساء األربعة بشماله فضمه فوق رءوسهم وأومؤ بٌده 

 . (ٗ)الٌمنى إلى ربه، فمال: "هإالء أهل البٌت، فؤذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهٌرا"
عن حكٌم بن سعد لال : ذكرنا علً بن أبً طالب عند أم سلمة ، فمالت : فً بٌتً نزلت  

َرُكْم تَْطِهًٌرا {. لالت أم سلمة :  ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
ً ألحد". فجاءت فاطمة فلم أستطع أن جاء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى بٌتً فمال : "ال تؤذن

أحجبها عن أبٌها. ثم جاء الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده ، ثم جاء الحسٌن 
فلم أستطع أن أحجبه ، ثم جاء علً فلم أستطع أن أحجبه ، فاجتمعوا فََجلّلهم رسول هللا 

فؤذهب عنهم الرجس وطهرهم ملسو هيلع هللا ىلص بكساء كان علٌه ، ثم لال : "هإالء أهل بٌتً ، 
تطهٌرا". فنزلت هذه اآلٌة حٌن اجتمعوا على البساط. لالت : فملت : ٌا رسول هللا ، وأنا 

 .(٘)؟ لالت : فوهللا ما أنعم ، ولال : "إنن إلى خٌر" 
حدٌث آخر : عن صفٌة بنت شٌبة لالت : لالت عابشة ، رضً هللا عنها : خرج رسول  

ل من َشْعر أسود ، فجاء الحسن فؤدخله معه ، ثم  هللا  ملسو هيلع هللا ىلص ذات ؼداة ، وعلٌه ِمْرط ُمَرحه
جاء الحسٌن فؤدخله معه ، ثم جاءت فاطمة فؤدخلها معه ، ثم جاء علً فؤدخله معه ، ثم 

َرُكْم تَْطهِ  ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  .(ٙ)ًٌرا{"لال : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه

                                                           

( فمال عن عطاء بن ٔٔ/5( ولد سمى شٌخ عطاء فً رواٌة الطبرانً فً المعجم الكبٌر )5ٕٕ/ٙالمسند )(ٔ)
 أبً رباح ، عن عمر بن أبً سلمة بنحوه.

 .فً إسناده من لم ٌسم، وهو شٌخ عطاء ، وبمٌة رجاله ثمات" :"ٕٔٗ/ٙكثٌر: لال ابن 
 .(5ٕٙ/ٙالمسند )(ٕ)
( من طرٌك فضٌل بن مرزوق به 5ٕٗ/ٖٕ، ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )ٕ٘ٙ/ٕٓتفسٌر الطبري (ٖ)

 .مختصرا
 .ٕ٘ٙ/ٕٓتفسٌر الطبري(ٗ)
( من طرٌك جرٌر بن عبد الحمٌد ، 2ٕٙاآلثار برلم )، ورواه الطحاوي فً مشكل 2ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري :(٘)

 .، عن األعمش بنحوه
 فجاء الحسن، فؤدخله معه ثم لال:..". ، وفٌه:"ٖٕٙ/ٕتفسٌر الطبري ، (1ٕٔٓصحٌح مسلم برلم ) (ٙ)
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  ، ًّ حدٌث آخر : عن أبً سعٌد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "نزلت هذه اآلٌة فً خمسة : ف
ْجَس أَْهَل  ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ وفً علً ، وحسن ، وحسٌن ، وفاطمة : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه

َرُكْم تَْطِهًٌرا {" ٌِْت َوٌَُطّهِ اْلبَ
(ٔ). 

خر : عن عامر بن سعد، لال : لال سعد : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌن نزل علٌه حدٌث آ 
الوحً ، فؤخذ علٌا وابنٌه وفاطمة فؤدخلهم تحت ثوبه ، ثم لال : "رب ، هإالء أهلً 

 .(ٕ)وأهل بٌتً" 
 حدٌث آخر : عن ٌزٌد بن َحٌهان لال : "انطلمت أنا وُحَصٌن بن َسْبَرةَ وعمر بن مسلم 

إلى زٌد بن أرلم ، فلما جلسنا إلٌه لال له حصٌن : لمد لمٌَت ٌا زٌُد خًٌرا كثًٌرا رأٌَت 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسمعَت حدٌثه ، وؼزوَت معه ، وصلٌَت خلفه ، لمد لمٌت ٌا زٌد خًٌرا 

خً ، وهللا لمد َكبَرت ِسنًِّ كثًٌرا؛ َحّدثنا ٌا زٌد ما سمعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. لال : ٌا بن أ
، ولدم عهدي ، ونسٌُت بعض الذي كنُت أعً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فما َحّدثتُكم فالبلوا ، 

ا  بٌن  -وما ال فبل تَُكلّفونٌه. ثم لال : لام فٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما خطٌبا بماء ٌدعى ُخمًّ
وأثنى علٌه ، ووعظ َوَذّكر ، ثم لال : "أما بعد ، أال أٌها الناس فحمد هللا  -مكة والمدٌنة 

فإنما أنا بشر ٌوشن أن ٌؤتً رسول ربً فؤجٌب ، وأنا تارن فٌكم ثملٌن ، وأولهما كتاب 
هللا ، فٌه الهدى والنور ، فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به". فََحّث على كتاب هللا َوَرؼهب 

ركم هللا فً أهل بٌتً" ثبلثا.  فٌه ، ثم لال : "وأهل بٌتً ركم هللا فً أهل بٌتً ، أذّكِ ، أَذّكِ
فمال له حصٌن : ومن أهل بٌته ٌا زٌد ؟ ألٌس نساإه من أهل بٌته ؟ لال : نساإه من 
أهل بٌته ، ولكن أهل بٌته من ُحِرَم الّصَدلة بعده. لال : وَمْن هم ؟ لال هم آل علً ، وآل 

 . (ٖ)اس. لال : كل هإالء ُحِرَم الصدلة ؟ لال : نعم"َعِمٌل ، وآل جعفر ، وآل عب
وفً رواٌة:" فملنا له : َمْن أهل بٌته ؟ نساإه ؟ لال : ال واٌم هللا ، إن المرأة تكون مع 
الرجل العصر من الدهر ثم ٌطلمها فترجع إلى أبٌها ولومها. أهل بٌته أصله وَعصبَته 

 .(ٗ)الذٌن ُحرموا الصدلة بعده"
ر:"هكذا ولع فً هذه الرواٌة ، واألولى أولى ، واألخذ بها أحرى. وهذه لال ابن كثٌ

الثانٌة تحتمل أنه أراد تفسٌر األهل المذكورٌن فً الحدٌث الذي رواه ، إنما المراد بهم آله الذٌن 
ُحرموا الصدلة ، أو أنه لٌس المراد باألهل األزواج فمط ، بل هم مع آله ، وهذا االحتمال أرجح 

ٌنها وبٌن الرواٌة التً لبلها ، وجمعا أٌضا بٌن المرآن واألحادٌث المتمدمة إن صحت ، ؛ جمعا ب
فإن فً بعض أسانٌدها نظًرا ، وهللا أعلم. ثم الذي ال ٌشن فٌه من تََدبهر المرآن أن نساء النبً 

ُ ِلٌُْذِهَب َعْنكُ  َرُكْم تَْطِهًٌرا { ، ملسو هيلع هللا ىلص داخبلت فً لوله تعالى:} إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُم الّرِ
 . (٘)فإن سٌاق الكبلم معهن"

َرُكْم تَْطِهًٌرا{ ]األحزاب :   ر نفوسكم ؼاٌة ٖٖلوله تعالى:}َوٌَُطّهِ [، أي:" وٌطّهِ
 . (ٙ)الطهارة"
  .(2)وٌطهركم من الدنس الذي ٌكون فً أهل معاصً هللا تطهٌرا"لال الطبري:ٌمول:" 
 .(1)أي: من المعاصً بتموى هللا تعالى" لال السمعانً:" 
 .(5)فهم أهل بٌت طهرهم هللا من السوء، وخصهم برحمة منه" لال لتادة:" 

                                                           

 .ٖٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .(1ٕٓٗصحٌح مسلم برلم )(ٖ)
 .(1ٕٓٗصحٌح مسلم برلم )(ٗ)
 .٘ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٕٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٕٕ/ٗتفسٌر السمعانً:  (1)
 .ٕٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
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استعار للذنوب: الرجس، وللتموى: الطهر، ألن عرض الممترؾ  لال الزمخشري:" 
للممبحات ٌتلوث بها وٌتدنس، كما ٌتلوث بدنه باألرجاس. وأما المحسنات، فالعرض معها نمى 
مصون كالثوب الطاهر. وفً هذه االستعارة ما ٌنفر أولى األلباب عما كرهه هللا لعباده ونهاهم 

 .(ٔ)هم به"عنه، وٌرؼبهم فٌما رضٌه لهم وأمر
عن أبً جمٌلة، لال : إن الحسن بن علً استُخلَؾ حٌن لُتِل علً ، رضً هللا عنهما، 
لال : فبٌنما هو ٌصلً إذ وثب علٌه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصٌن أنه بلؽه أن الذي طعنه 
رجل من بنً أسد ، وحسن ساجد لال : فٌزعمون أن الطعنة ولعت فً وركه ، فمرض منها 

بََرأ فمعد على المنبر ، فمال : ٌا أهل العراق ، اتموا هللا فٌنا ، فإنا أمراإكم وضٌفانكم أشهرا ، ثم 
َرُكْم  ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ ، ونحن أهل البٌت الذي لال هللا : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه

 .(ٕ)حد من أهل المسجد إال وهو ٌَِحّن بكاء"تَْطِهًٌرا { لال : فما زال ٌمولها حتى ما بمً أ
عن أبً الدٌلم لال :" لال علً بن الحسٌن لرجل من أهل الشام : أما لرأت فً األحزاب 

َرُكْم تَْطِهًٌرا { ؟ لال : نعم ، وألنتم ٌِْت َوٌَُطّهِ ْجَس أَْهَل اْلبَ ُ ِلٌُْذِهَب َعْنُكُم الّرِ هم ؟  : } إِنهَما ٌُِرٌُد َّللاه
 .(ٖ): نعم"لال 

نحن أهل بٌت طهرهم هللا من شجرة »الضحان بن مزاحم :"أن نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: 
 .(ٗ")«النبوة، وموضع الرسالة ومختلؾ المبلبكة، وبٌت الرحمة ومعدن العلم

 
 المرآن

َ َكاَن لَِطٌفًا َخبًٌِرا ) ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ َّللاَّ ({ ]األحزاب : ٖٗ}َواْذُكْرَن َما ٌُتْلَى فًِ بٌُُوتُِكنَّ ِمْن آٌَاِت َّللاَّ
ٖٗ ] 

 التفسٌر: 
واذكرن ما ٌتلى فً بٌوتكن من المرآن وحدٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واعملن به، والُدْرنه حكه لَْدره، فهو 

؛ إذ جعلكنه فً البٌوت التً تتلى فٌها آٌات هللا والسنة، من نِ  عَم هللا علٌكن، إن هللا كان لطٌفًا بكنه
 خبًٌرا بكنه إذ اختاركنه لرسوله أزواًجا.

ِ َواْلِحْكَمِة{ ]األحزاب :   [، أي:" ٖٗلوله تعالى:}َواْذُكْرَن َما ٌُتْلَى فًِ بٌُُوتُِكنه ِمْن آٌَاِت َّللاه
 .(٘)ما ٌتلى فً بٌوتكن من المرآن وحدٌث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص"واذكرن 
ٌمول تعالى ذكره ألزواج نبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: واذكرن نعمة هللا علٌكن؛ بؤن  لال الطبري:" 

جعلكن فً بٌوت تتلى فٌها آٌات هللا والحكمة، فاشكرن هللا على ذلن، واحمدنه علٌه وعنً بموله: 
ما ٌتلى فً بٌوتكن من آٌات هللا{: واذكرن ما ٌمرأ فً بٌوتكن من آٌات كتاب هللا  }واذكرن

والحكمة، وٌعنً بالحكمة: ما أوحً إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحكام دٌن هللا، ولم ٌنزل به لرآن، 
 .(ٙ)وذلن السنة"

ثم ذكرهن أن بٌوتهن مهابط الوحى، وأمرهن أن ال ٌنسٌن ما ٌتلى  لال الزمخشري:" 
فٌها من الكتاب الجامع بٌن أمرٌن: هو آٌات بٌنات تدل على صدق النبوة، ألنه معجزة بنظمه. 

 .(2)وهو حكمة وعلوم وشرابع"
لال ابن كثٌر:" أي : اعملن بما ٌنزل هللا على رسوله فً بٌوتكن من الكتاب والسنة.  

، وؼٌر واحد ، واذكرن هذه النعمة التً خصصتن بها من بٌن الناس ، أن الوحً (ٔ)لتادةلاله 

                                                           

 .1ٖ٘/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٕٖٖٔ/5(:ص2ٙ2ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٙ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٕٙٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٖٔ/5(:ص2ٙ1ٓٔأخجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .1ٖ٘/ٖالكشاؾ:  (2)



ٕٙٓ 
 

ٌنزل فً بٌوتكن دون سابر الناس ، وعابشة الصدٌمة بنت الصدٌك أَْوالُهنه بهذه النعمة ، 
وأحظاهن بهذه الؽنٌمة ، وأخصهن من هذه الرحمة العمٌمة ، فإنه لم ٌنزل على رسول هللا صلى 

ًُ فً فراش امرأة سواها ، كما نص على ذلن صلوات هللا وسبلمه علٌه. هللا علٌ  ه وسلم الوح
لال بعض العلماء ، رحمه هللا : ألنه لم ٌتزوج بكرا سواها ، ولم ٌنم معها رجل فً 
فراشها سواه ، فناسب أن تخصص بهذه المزٌة ، وأن تفرد بهذه الرتبة العلٌة. ولكن إذا كان 

ابته أحك بهذه التسمٌة ، كما تمدم فً الحدٌث : "وأهل بٌتً أحك". وهذا أزواجه من أهل ، فمر
ٌشبه ما ثبت فً صحٌح مسلم : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما سبل عن المسجد الذي أسس على التموى 

 . (ٕ)من أول ٌوم ، فمال : "هو مسجدي هذا"
اء ، كما ورد فً األحادٌث األخر. فهذا من هذا المبٌل ؛ فإن اآلٌة إنما نزلت فً مسجد لُب

ولكن إذا كان ذان أّسَس على التموى من أول ٌوم ، فمسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أولى بِتَسِمٌَته بذلن ، 
 . (ٖ)وهللا أعلم "

عن لتادة:"}واذكرن ما ٌتلى فً بٌوتكن من آٌات هللا والحكمة{، لال: المرآن، والسنة، 
 .(ٗ)عتب علٌهن بذلن"

َ َكاَن لَِطٌفًا َخبًٌِرا{ ]األحزاب :   ً بما [، أي:" إن هللا كان ٖٗلوله تعالى:}إِنه َّللاه عالما
 . (٘)"ٌصلح ألمر العباد، خبٌراً بمصالحهم

إن هللا كان ذا لطؾ بكن؛ إذ جعلكن فً البٌوت التً تتلى فٌها آٌاته  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٙ)أزواجا" والحكمة، خبٌرا بكن إذ اختاركن لرسوله

لال ابن كثٌر:" أي : بلطفه بكن بلؽتن هذه المنزلة ، وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلن ،  
 .(2)أعطاكن ذلن وخصكن بذلن"

}إن هللا كان لطٌفا خبٌرا{ حٌن علم ما ٌنفعكم وٌصلحكم فً دٌنكم  لال الزمخشري:" 
فؤنزله علٌكم. أو علم من ٌصلح لنبوته ومن ٌصلح ألن ٌكونوا أهل بٌته. أو حٌث جعل الكبلم 

 .(1)الواحد جامعا بٌن الؽرضٌن"
 [:ٖٗ-ٖٔفوابد اآلٌات:]

 نبً.حرمة ترلٌك المرأة صوتها وتلٌٌن عباراتها إذا تكلمت مع أج -ٔ
 وجوب بماء النساء فً منازلهن وال ٌخرجن إال من حاجة ال بد منها. -ٕ
 حرمة التبرج وهً أن تتزٌن المرأة وتخرج بادٌة المحاسن متبخترة فً مشٌتها. -ٖ
 على المسلم أن ٌذكر ما شرفه هللا به من اإلٌمان واإلسبلم لٌترفع عن الدناٌا والرذابل. -ٗ
 النبوٌة الصحٌحة. بٌان أن الحكمة هً السنة -٘
اإلشارة إلى وجود جاهلٌة ثانٌة ولد ظهرت منذ نصؾ لرن وهً تبرج النساء بالكشؾ عن  -ٙ

 الرأس والصدور والسٌمان وحتى األفخاذ.
 
 
 

 المرآن

                                                                                                                                                                      

أخرج الطبري عن عن لتادة فً لوله: "}واذكرن ما ٌتلى فً بٌوتكن من آٌات هللا والحكمة{،: أي: السنة،  (ٔ)
 [1ٕٙ/ٕٓلال: ٌمتن علٌهم بذلن".]تفسٌر الطبري: 

 .( من حدٌث أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه51ٖٔمسلم برلم ) صحٌح(ٕ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٖٖٖٔ/5(:ص2ٙ1ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .1ٖ٘/ٖالكشاؾ:  (1)



ٕٙٔ 
 

اِدلٌَِن َوال اِدلَاِت }إِنَّ اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت َواْلمَانِتٌَِن َواْلمَانِتَاِت َوالصَّ صَّ
ائِِمٌنَ  لَاِت َوالصَّ لٌَِن َواْلُمتََصّدِ ابَِراِت َواْلَخاِشِعٌَن َواْلَخاِشعَاِت َواْلُمتََصّدِ ابِِرٌَن َوالصَّ  َوالصَّ

 ُ َ َكثًٌِرا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ َّللاَّ ائَِماِت َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت َوالذَّاِكِرٌَن َّللاَّ لَُهْم َمْغِفَرةً َوالصَّ
 [ ٖ٘({ ]األحزاب : َٖ٘وأَْجًرا َعِظًٌما )

 التفسٌر: 
لات لٌن والمصّدِ والمطٌعٌن هلل ورسوله  إن المنمادٌن ألوامر هللا والمنمادات، والمَصّدِ

والمطٌعات، والصادلٌن فً ألوالهم والصادلات، والصابرٌن عن الشهوات وعلى الطاعات 
وعلى المكاره والصابرات، والخابفٌن من هللا والخابفات، والمتصدلٌن بالفرض والنهْفل 

ى والمتصدلات، والصابمٌن فً الفرض والنهْفل والصابمات، والحافظٌن فروجهم عن الزن
وممدماته، وعن كشؾ العورات والحافظات، والذاكرٌن هللا كثًٌرا بملوبهم وألسنتهم والذاكرات، 

 أعده هللا لهإالء مؽفرة لذنوبهم وثوابًا عظًٌما، وهو الجنة.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

ما لً أسمع الرجال ٌا نبً هللا، »عن أبً سلمة، عن أم سلمة، أنها لالت: للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: احدها: 
فؤنزل هللا عز وجل: }إِنه الُمْسِلِمٌَن َوالُمْسِلَماِت « ، ٌذكرون فً المرآن والنساء ال ٌذكرن؟

 .(ٔ)َوالُمْإِمنٌَِن َوالُمْإِمنَاِت{"
عن مجاهد، عن أم سلمة، أنها لالت: "ٌؽزو الرجال وال تؽزو النساء وإنما لنا نصؾ 

ا ما فضل هللا به بعضكم على بعض{ لال مجاهد: وأنزل فٌها }إِنه المٌراث. فؤنزل هللا }وال تتمنو
 .(ٕ)"الُمْسِلِمٌَن َوالُمْسِلَماِت{ وكانت أم سلمة أول ظعٌنة لدمت المدٌنة مهاجرة

وذلن أن أم سلمة بنت أبً أمٌة أم المإمنٌن ونسٌبة بنت كعب األنصاري  ولال مماتل:"
للن ما شؤن ربنا ٌذكر الرجال وال ٌذكر النساء فً شًء من كتابه نخشى أال ٌكون فٌهن خٌر، 

فً لول أم سلمة ونسٌبة بنت كعب: }إِنه  -تعالى -وال هلل فٌهن حاجة، ولد تخلى عنهن فؤنزل هللا
 .(ٖ)الُمْسِلَماِت{"الُمْسِلِمٌَن وَ 

عن عكرمة، عن أم عمارة األنصارٌة، "أنها أتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت: ما أرى كل شًء إال الثانً: 
للرجال وما أرى النساء ٌذكرن بشًء؟ فنزلت هذه اآلٌة: }إِنه الُمْسِلِمٌَن َوالُمْسِلَماِت َوالُمْإِمنٌَِن 

 .(ٗ)َوالُمْإِمنَاِت{ اآلٌة"
الثالث: لال مماتل بن حٌان: "بلؽنً أن أسماء بنت عمٌس لما رجعت من الحبشة معها زوجها 
جعفر بن أبً طالب، دخلت على نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت: هل نزل فٌنا شًء من المرآن؟ للن: ال، 

وخسار، لال: ومم ذلن؟ لالت: فؤتت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمالت: ٌا رسول هللا، إن النساء لفً خٌبة 

                                                           

( 1ٖٗح:  - 1ٖٕ/1ٔوأخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: . 5ٕٔ/ٓٔ(:صٖٓٗٔٔالسنن الكبرى للنسابً) (ٔ)
( وابن ٘٘ٙح:  - 5ٕٗ/ٖٕ، والطبرانً )المعجم الكبٌر: 2ٕٓ/ٕٓ( وابن جرٌر ٙٔٗ/ٕوالحاكم )المستدرن: 

( من طرٌك عبد الرحمن بن شٌبة عن أم سلمة رضً هللا عنها ذلن، 1ٖٕ/ٗالمنذر وابن مردوٌه )فتح المدٌر: 
الحاكم، وهو كما لال، وحسنه الحافظ ابن حجر فً "األمالً" )حاشٌة معجم الطبرانً الكبٌر:  وصححه

ٕٖ/ٕ5ٖ.) 
هذا حدٌث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبً نجٌح، عن . ولال: "2ٖٕ/٘(:صٕٕٖٓسنن الترمذي) (ٕ)

 مجاهد، مرسبل، أن أم سلمة، لالت: كذا وكذا ".
 .5ٕٙ/ٕٓوأخرجه الطبري: 

 نً[ : صحٌح اإلسناد]حكم األلبا
 .15ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
( والفرٌابً وسعٌد بن منصور وعبد بن نصور وعبد بن حمٌد وابن ٕٖٔٔح:  - ٖٗ٘/٘الترمذي )أخرجه  (ٗ)

( من طرٌك ٖ٘ - ٔ٘ح:  - ٕٖ، ٖٔ/ٕ٘( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 1ٖٕ/ٗوابن مردوٌه )فتح المدٌر: 
نه الترمذي، والحافظ ابن حجر فً "األمالً" )حاشٌة المعجم الكبٌر للطبرانً: عكرمة عن أم عمارة ذلن، وحس

 .(2ٖ٘/ٕ( وهو كما لاال: )انظر حاشٌة جامع األصول: ٖٔ/ٕ٘



ٕٕٙ 
 

ألنهن ال ٌذكرن بالخٌر كما ٌذكر الرجال، فؤنزل هللا تعالى: }إِنه الُمْسِلِمٌَن َوالُمْسِلَماِت{ إلى 
 .(ٔ)"آخرها

عن ابن عباس لال: " للن النساء: ٌا رسول هللا ، ما باله ٌذكر المإمنٌن، وال وروي  
 .(ٕ)["ٖ٘سلمات والمإمنٌن والمإمنات{ ]األحزاب: ٌذكر المإمنات؟ " فنزلت }إن المسلمٌن والم

ولال لتادة: "دخل نساء على نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فملن: لد ذكركن هللا فً المرآن، ولم نذكر  
بشًء، أما فٌنا ما ٌذكر؟ فؤنزل هللا تبارن وتعالى:}إِنه الُمْسِلِمٌَن َوالُمْسِلَماِت َوالُمْإِمنٌَِن 

 .(ٖ)اِت َوالمَانِتٌَِن َوالمَانِتَات{"َوالُمْإِمنَ 
[، أي:" إن المنمادٌن ألوامر هللا ٖ٘لوله تعالى:}إِنه اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت{ ]األحزاب :  

 .(ٗ)والمنمادات"
 .(٘)ٌمول: "إن المتذللٌن هلل بالطاعة والمتذلبلت"لال الطبري:  

 .(ٙ)ٌعنى: المخلصٌن بالتوحٌد والمخلصات" لال مماتل:"
 .(2)ٌعنً المخلصٌن هلل من الرجال، والمخلصات من النساء" لال سعٌد بن جبٌر:"

لٌن ٖ٘لوله تعالى:}َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت{ ]األحزاب :   [، أي:" والمَصّدِ
لات"  .(1)والمصّدِ

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فٌما أتاهم به من عند ٌمول: " والمصدلٌن والمصدلات لال الطبري:  
 .(5)هللا"

 .(ٓٔ)ٌعنى: المصدلٌن بالتوحٌد والمصدلات" لال مماتل:" 
 .(ٔٔ)ٌعنً: المصدلٌن والمصدلات " لال سعٌد بن جبٌر:"

فموله : } إِنه اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت { دلٌل على أن  لال ابن كثٌر:" 
اإلٌمان ؼٌر اإلسبلم ، وهو أخص منه ، لموله تعالى : } لَالَِت األْعَراُب آَمنها لُْل لَْم تُْإِمنُوا َولَِكْن 

ا ٌَْدُخِل اإلٌَماُن فِ  ال ٌزنً »[. وفً الصحٌحٌن : ًٗٔ لُلُوبُِكْم { ]الحجرات : لُولُوا أَْسلَْمنَا َولَمه
فٌسلبه اإلٌمان ، وال ٌلزم من ذلن كفره بإجماع المسلمٌن ،  .(ٕٔ)«الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن

 .(ٖٔ)فدل على أنه أخص منه"
[، أي:" والمطٌعٌن هلل ورسوله ٖ٘لوله تعالى:}َواْلمَانِتٌَِن َواْلمَانِتَاِت{ ]األحزاب :  

 .(ٗٔ)والمطٌعات"
 .(٘ٔ)ٌمول: والمطٌعٌن هلل والمطٌعات له فٌما أمرهم ونهاهم"لال الطبري:  
 .(ٔ)ٌعنى: المطٌعٌن والمطٌعات" لال مماتل:" 

                                                           

 .]مرسل[2ٖٓأسباب النزول للواحدي:  (ٔ)
، واخرجه الطبري: ٖٕٙ/ٖٕ(:صٗ٘٘، وبرلم)1ٓٔ/ٕٔ(:صٕ٘ٔٙٔالمعجم الكبٌر للطبرانً) (ٕ)

ٕٓ/ٕ2ٓ. 
 .2ٖٔ-2ٖٓ، وانظر: أسباب النزول للواحدي: 5ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .15ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٖٖٖٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٓٗ/ٖلٌمان: تفسٌر مماتل بن س (ٓٔ)
 .ٖٖٖٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
( ، وأبو داود 2٘، رلم 22/ٔ( ، ومسلم )1ٖٙٙٔ، رلم ٙٔٗ/2حدٌث أبى هرٌرة: أخرجه عبد الرزاق )(ٕٔ)
( ولال: حسن صحٌح ؼرٌب. وأخرجه أٌضا: أحمد ٕٕ٘ٙ، رلم ٘ٔ/٘( ، والترمذى )15ٙٗ، رلم ٕٕٔ/ٗ)
 .(ٕٔٗٗ، رلم ٕٓٙ/ٓٔ( ، وابن حبان )ٕ٘ٗٙ، رلم 52ٕٗ/ٙوالبخارى )( ، ٕٕٓٓٔ، رلم 25ٗ/ٕ)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)



ٕٖٙ 
 

 .(ٕ)ٌعنً: المطٌعٌن والمطٌعات" لال سعٌد بن جبٌر:"
ٌِْل َساِجًدا  لال ابن كثٌر:"  المنوت : هو الطاعة فً سكون ، } أَْم َمْن ُهَو لَانٌِت آنَاَء الله

[ ، ولال تعالى : } َولَهُ َمْن فًِ السهَمَواِت 5َولَابًِما ٌَْحَذُر اآلِخَرةَ َوٌَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه { ]الزمر : 
اِكِعٌَن [ ، } ٌَا َمرْ َٕٙواألْرِض ُكلٌّ لَهُ لَانِتُوَن { ]الروم :  ٌَُم اْلنُتًِ ِلَربِِّن َواْسُجِدي َواْرَكِعً َمَع الره

ِ لَانِتٌَِن { ]البمرة : ٖٗ{ ]آل عمران :  [. فاإلسبلم بعده مرتبة ٌرتمً إلٌها ، 1ٖٕ[ ، } َولُوُموا لِِله
 .(ٖ)ثم المنوت ناشا عنهما"

اِدلَاِت{ ]األحزاب :   اِدلٌَِن َوالصه أي:" والصادلٌن فً ألوالهم  [،ٖ٘لوله تعالى:}َوالصه
 .(ٗ)والصادلات"

 .(٘)ٌمول:" والصادلٌن هلل فٌما عاهدوه علٌه والصادلات فٌه"لال الطبري:  
 .(ٙ)والصادلٌن فً إٌمانهم والصادلات فً إٌمانهن" لال مماتل:" 

 .(2)ٌعنً: الصادلٌن فً إٌمانهم" لال سعٌد بن جبٌر:"
هذا فً األلوال ، فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان بعض  لال ابن كثٌر:" 

الصحابة لم تَُجّرب علٌه ِكْذبة ال فً الجاهلٌة وال فً اإلسبلم، وهو عبلمة على اإلٌمان ، كما أن 
علٌكم بالصدق ؛ فإن الصدق ٌهدي إلى البر ، »الكذب أمارة على النفاق ، وَمْن صدق نجا ، 

وإٌاكم والكذب ؛ فإن الكذب ٌهدي إلى الفجور ، وإن الفجور ٌهدي  وإن البر ٌهدي إلى الجنة.
إلى النار. وال ٌزال الرجل ٌصدق وٌتحرى الصدق حتى ٌكتب عند هللا صدٌما ، وال ٌزال 

ى الكذب حتى ٌكتب عند هللا كذابا  .(5). واألحادٌث فٌه كثٌرة جدا"(1)«الرجل ٌكذب وٌتَحره
ابِِرٌَن   ابَِراِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوالصه [، أي:" والصابرٌن عن الشهوات َٖ٘والصه

 .(ٓٔ)وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات"
ٌمول:" والصابرٌن هلل فً البؤساء والضراء على الثبات على دٌنه وحٌن لال الطبري:  

 .(ٔٔ)البؤس والصابرات"
 .(ٕٔ)والصابرات علٌه" -عز وجل -والصابرٌن على أمر هللا لال مماتل:" 

 .(ٖٔ)ٌعنً: على أمر هللا" لال سعٌد بن جبٌر:"
هذه َسِجٌّة األثبات ، وهً الصبر على المصابب ، والعلم بؤن الممدور  لال ابن كثٌر:" 

كابن ال محالة ، َوتَلَمًّ ذلن بالصبر والثبات ، وإنما الصبر عند الصدمة األولى ، أي : أصعبه 
 .(ٗٔ)فً أول وهلة ، ثم ما بعده أسهل منه ، وهو صدق السجٌة وثباتها"

[، أي:" والخابفٌن من هللا َٖ٘واْلَخاِشعَاِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َواْلَخاِشِعٌَن  
 .(ٔ)والخابفات"

                                                                                                                                                                      

 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٖٖٖٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
( 52ٔٔ، رلم 2ٖٗ/ٗ( ، والترمذى )2ٕٓٙ، رلم ٖٕٔٓ/ٗ( ، ومسلم )1ٖٖٙ، رلم 1ٖٗ/ٔأخرجه أحمد )(1)

، ٓٗٔ/ٔوأخرجه أٌضا: البخارى فى األدب المفرد )( . 2ٕٗ، رلم 1ٓ٘/ٔولال: حسن صحٌح. وابن حبان )
 .(ٖٔ٘، رلم 5ٖ/ٕ( ، والشاشى )1ٖٙرلم 

 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)ٌمول:" والخاشعة للوبهم هلل وجبل منه ومن عمابه والخاشعات"لال الطبري:  
ٌعنً: المتواضعٌن والمتواضعات، لال مماتل: من ال ٌعرؾ فً الصبلة من  لال مماتل:" 

 .(ٖ)فهو منهم" -عز وجل -عن ٌمٌنه ومن عن ٌساره من الخشوع هلل
}والخاشعٌن{: ٌعنً المتواضعٌن هلل فً الصبلة من ال ٌعرؾ من  لال سعٌد بن جبٌر:"

اشعات{، ٌعنً: المتواضعات من عن ٌمٌنه وال من عن ٌساره وال ٌلتفت من الخشوع هلل، }والخ
 .(ٗ)النساء"

الخشوع: السكون والطمؤنٌنة ، والتإدة والولار والتواضع. والحامل علٌه  لال ابن كثٌر:" 
اعبد هللا كؤنن تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه »الخوؾ من هللا ومرالبته ،كما فً الحدٌث: 

 .(ٙ)"(٘)«ٌران
لٌَِن   لَاِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َواْلُمتََصّدِ [، أي:" والمتصدلٌن بالفرض َٖ٘واْلُمتََصّدِ

 .(2)والنهْفل والمتصدلات"
والمتصدلٌن والمتصدلات وهم المإدون حموق هللا من أموالهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)والمإدٌات"
 .(5)والمتصدلٌن بالمال والمتصدلات به" لال مماتل:" 
الصدلة : هً اإلحسان إلى الناس المحاوٌج الضعفاء ، الذٌن ال َكْسَب  لال ابن كثٌر:" 

  .(ٓٔ)"لهم وال كاسب ، ٌعطون من فضول األموال طاعة هلل ، وإحسانا إلى خلمه
سبعة ٌظلهم هللا فى ظل عرشه ٌوم ال ظل إال ظله اإلمام العادل وشاب  وفً الحدٌث: "

نشؤ فى عبادة هللا ورجل للبه معلك فى المساجد ورجبلن تحابا فى هللا اجتمعا علٌه وتفرلا علٌه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فمال إنى أخاؾ هللا رب العالمٌن ورجل تصدق بصدلة 

 .(ٔٔ)ه ما تنفك ٌمٌنه ورجل ذكر هللا خالٌا ففاضت عٌناه"فؤخفاها حتى ال تعلم شمال
وفً الحدٌث :" إن الصدلة لتطفا عن أهلها حر المبور وإنما ٌستظل المإمن ٌوم المٌامة 

 .(ٕٔ)"فى ظل صدلته
إن الصدلة لتطفا ؼضب  عن أنس بن مالن ، رضً هللا عنه ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، لال : "

 .(ٖٔ)"السوءالرب وتدفع مٌتة 
ما منكم من أحد إال سٌكلمه هللا ٌوم  عن عدي بن حاتم لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "

المٌامة لٌس بٌنه وبٌنه ترجمان فٌنظر أٌمن منه فبل ٌرى إال ما لدم وٌنظر أشؤم منه فبل ٌرى إال 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
( . وأخرجه أٌضا: نعٌم بن حماد فى زوابده على الزهد البن المبارن ٕٕٓ/1أخرجه أبو نعٌم فى الحلٌة )(٘)
 .(ٕٕٕ، رلم ٖٙ/ٔ)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
( ، ومسلم 5ٕٙ، رلم ٖٕٗ/ٔ( ، والبخارى )5ٖٙٙ، رلم 5ٖٗ/ٕحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه أحمد )(ٔٔ)
( . 1ٙٗٗ، رلم 1ٖٖ/ٓٔ( ، وابن حبان )5ٕٔ٘، رلم ٔٙٗ/ٖرى )( ، والنسابى فى الكبٖٔٓٔ، رلم 2ٔ٘/ٕ)

 .(1ٖ٘، رلم 1٘ٔ/ٔوأخرجه أٌضا: ابن خزٌمة )
( : فٌه ابن لهٌعة، وفٌه كبلم. والبٌهمى فى ٓٔٔ/ٖ( لال الهٌثمى )211، رلم 1ٕٙ/2ٔأخرجه الطبرانى )(ٕٔ)

الحكم بن ٌعلى بن  5ٖٙ ترجمة ٕٓٔ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: ابن عدى )2ٖٖٗ، رلم ٕٕٔ/ٖشعب اإلٌمان )
 .عطاء المحاربى(

( ، والضٌاء 5ٖٖٓ، رلم ٖٓٔ/1( ولال: حسن ؼرٌب. وابن حبان )ٗٙٙ، رلم ٕ٘/ٖأخرجه الترمذى )(ٖٔ)
 .(1ٗ2ٔرلم  1ٕٔ/٘)



ٕٙ٘ 
 

ار ولو بشك تمرة ولو بكلمة ما لدم وٌنظر بٌن ٌدٌه فبل ٌرى إال النار تلماء وجهه فاتموا الن
 .(ٔ)"طٌبة

وفً الحدٌث خطب النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم العٌد لال فً خطبته : "ٌا معشر النساء تصدهْلَن ولو 
 . (ٕ)من حلٌكن ، فإنً رأٌتكن أكثر أهل النار"

 . (ٖ)لال ابن كثٌر:"وكؤنه حثهن ورؼبهن على ما ٌفدٌن به أنفسهن من النار"
الخطاب ، رضً هللا عنه : ذكر لً أن األعمال تتباهى ، فتمول الصدلة :  ولال عمر بن

 .(ٗ)أنا أفضلكم"
كمثل رجلٌن  عن أبً هرٌرة لال : ضرب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، مثل البخٌل والمتصدق ،

علٌهما جبتان من حدٌد من ثدٌهما إلى ترالٌهما فؤما المنفك فبل ٌنفك إال سبؽت أو وفرت على 
جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره وأما البخٌل فبل ٌرٌد أن ٌنفك شٌبا إال لزفت كل حلمة مكانها 

 .(٘)"فهو ٌوسعها فبل تتسع
عن أبى ذر لال: "للت ٌا رسول هللا ماذا ٌنجى العبد من النار لال اإلٌمان باهلل للت إن 

مٌرا ال ٌجد ما ٌرضخ به، لال: مع اإلٌمان عمبل لال ٌرضخ مما رزله هللا، للت: أرأٌت إن كان ف
ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر، للت: أرأٌت إن كان عٌٌا ال ٌستطٌع أن ٌصنع شٌبا، لال: 
ٌعٌن مؽلوبا، للت: أرأٌت إن كان ضعٌفا ال ٌستطٌع أن ٌعٌن مؽلوبا، لال: ما ترٌد أن تترن فى 

 إذا فعل ذلن دخل الجنة، لال صاحبن شٌبا من الخٌر ٌمسن األذى عن الناس، للت: ٌا رسول هللا
والذى نفسى بٌده ما من مسلم ٌفعل خصلة من هإالء ٌرٌد بها وجه هللا إال أخذت بٌده ٌوم المٌامة 

 .(ٙ)حتى تدخله الجنة"
ابَِماِت{ ]األحزاب :   ابِِمٌَن َوالصه [، أي:" والصابمٌن فً الفرض ٖ٘لوله تعالى:}َوالصه

 .(2)والنهْفل والصابمات"
والصابمٌن شهر رمضان الذي فرض هللا صومه علٌهم  الطبري: ٌمول:"لال  

 .(1)والصابمات ذلن"
من صام شهر رمضان وثبلثة أٌام من كل شهر فهو من }الصابمٌن{، فهو  لال مماتل:" 

 .(5)من أهل هذه اآلٌة"
من صام شهر رمضان، ثبلثه أٌام من كل شهر، فهو من أهل هذه  لال سعٌد بن جبٌر:"

 .(ٔ)اآلٌة"

                                                           

، رلم 2ٖٓ/ٕ( ، ومسلم )2ٓٓ٘، رلم 2ٓ5ٕ/ٙ( ، والبخارى )1ٕ2ٕٔ، رلم ٕٙ٘/ٗأخرجه أحمد )(ٔ)
( 1٘ٔ، رلم ٙٙ/ٔ( ولال: حسن صحٌح. وأخرجه أٌضا: ابن ماجه )ٕ٘ٔٗ، رلم ٔٔٙ/ٗ( ، والترمذى )ٙٔٓٔ

 ، والطبرانى
، رلم ٕ٘ٗ/ٔ( ، وفى شعب اإلٌمان )2ٖٖ٘، رلم 2ٙٔ/ٗ( ، والبٌهمى فى السنن الكبرى )ٕٕ٘، رلم 2/5٘ٔ)

 .(ٗٓٔ/ٗ( ولال: إسناده صحٌح. والرافعى )212، رلم 22٘/ٕ( ، وابن منده )5ٕ٘
( ، وابن ماجه ٖٖٗ٘، رلم ٙٙ/ٕ( . وأخرجه أٌضا: أحمد )25، رلم 1ٙ/ٔأخرجه مسلم )حدٌث ابن عمر: (ٕ)

 ( .ٖٓٓٗ، رلم ٕٖٙٔ/ٕماجه )
 ( ولال: صحٌح ؼرٌب.ٖٕٔٙ، رلم ٓٔ/٘( ، والترمذى )1ٓ، رلم 1ٙ/ٔحدٌث أبى هرٌرة: أخرجه مسلم )

 .5ٔٗ/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .5ٔٗ/ٙنمبل عن تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
( ، ٕٔٓٔ، رلم 2ٓ1/ٕ( ، ومسلم )2ٖ٘ٔ، رلم ٖٕ٘/ٕ( ، والبخارى )5ٓٗ٘، رلم 15ٖ/ٕأخرجه أحمد )(٘)

 ( .ٕٖٖٖ، رلم ٖٕٔ/1( ، وابن حبان )1ٕٗ٘، رلم 2ٕ/٘، والنسابى )
 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "سبؽت": أى اتسعت. "تخفى بنانه": أى تستر أصابعه. "تعفو أثره": أى تمحو أثر مشٌه

( : رجاله ٖ٘ٔ/ٖ( لال الهٌثمى )ٓ٘ٙٔ، رلم ٙ٘ٔ/ٕ( ، والطبرانى )2ٖٖ، رلم 5ٙ/ٕن )أخرجه ابن حبا(ٙ)
 .(1ٕٖٖ، رلم ٕٗٓ/ٖثمات. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )

 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "ٌرضخ": أى ٌعطى. "عٌٌا": أى ؼٌر لادر أو عاجز عن فعل شىء من ذلن
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
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 .(ٕ)«لكل شًء زكاة، وزكاة الجسد الصوم»عن أبً هرٌرة، لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  
 .(ٖ)أي : تزكٌه وتطهره وتنمٌه من األخبلط الردٌبة طبعا وشرعا" لال ابن كثٌر:" 
كما لال رسول هللا  -ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة  لال ابن كثٌر:" 

ٌا معشر الشباب ، َمْن استطاع منكم الباء فلٌتزوج ، فإنه أَؼضُّ للبصر ، وأْحَصن للفرج »ملسو هيلع هللا ىلص : 
فُُروَجُهْم  ناسب أن ٌذكر بعده:} َواْلَحافِِظٌنَ  - (ٗ)«، وَمْن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم فإنه له ِوَجاء

 .(٘)َواْلَحافَِظاِت {"
[، أي:" والحافظٌن ٖ٘لوله تعالى:}َواْلَحافِِظٌَن فُُروَجُهْم َواْلَحافَِظاِت{ ]األحزاب :  

 .(ٙ)فروجهم عن الزنى وممدماته، وعن كشؾ العورات والحافظات"
والحافظٌن فروجهم إال على أزواجهم أو ما ملكت أٌمانهم  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(2)والحافظات ذلن إال على أزواجهن إن كن حرابر أو من ملكهن إن كن إماء"
 .(1)والحافظٌن فروجهم عن الفواحش والحافظات من الفواحش" لال مماتل:" 

 .(5)ٌعنً: فروجهم عن الفواحش" لال سعٌد بن جبٌر:"
َ َكثًٌِرا َوالذهاِكَراِت{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوالذه   [، أي:" والذاكرٌن هللا ٖ٘اِكِرٌَن َّللاه

 .(ٓٔ)كثًٌرا بملوبهم وألسنتهم والذاكرات"
 .(ٔٔ)والذاكرٌن هللا بملوبهم وألسنتهم وجوارحهم والذاكرات، كذلن" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٕٔ)والذاكرٌن هللا كثٌرا باللسان والذاكرات هللا كثٌرا باللسان" لال مماتل:" 
ال ٌكتب الرجل من الذاكرٌن هللا كثٌرا حتى ٌذكر هللا لابما، ولاعدا، لال مجاهد:"  

 .(ٖٔ)ومضطجعا"
عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إذا أٌمظ الرجل 

 .(ٗٔ)اللٌل ، فصلٌا ركعتٌن ، كتبا تلن اللٌلة من الذاكرٌن هللا كثٌرا والذاكرات"امرأته من 
عن أبً سعٌد الُخْدري ، رضً هللا عنه ، أنه لال : للت : ٌا رسول هللا ، أي العباد  

أفضل درجة عند هللا ٌوم المٌامة ؟ لال : "الذاكرون هللا كثٌرا والذاكرات، لال : للت : ٌا رسول 
ومن الؽازي فً سبٌل هللا ؟ لال : "لو ضرب بسٌفه فً الكفار والمشركٌن حتى ٌنكسر هللا ، 

 .(٘ٔ)وٌختضب دما لكان الذاكرون هللا أفضل منه "
عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، لال : كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌسٌر فً طرٌك مكة ، فؤتى على  

بك الُمفَّردون". لالوا : وما الُمفَّردون ؟ لال : ُجْمدان فمال : "هذا ُجْمدان ، سٌروا فمد س

                                                                                                                                                                      

 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .٘٘٘/ٔ(:ص2ٗ٘ٔسنن ابن ماجة) (ٕ)

فً الزوابد إسناد الحدٌث من الطرٌمٌن معا ضعٌؾ. فٌه موسى بن عبٌدة الزٌري. ومدار الطرٌمٌن علٌه وهو 
 .متفك على تضعٌفه

 ]حكم األلبانً[: ضعٌؾ
 .5ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .(ٓٓٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٙٙٓ٘صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
 .ٕٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٓٗ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (ٗٔ)
 .( ودراج عن أبً الهٌثم ضعٌؾ2٘/ٖالمسند )(٘ٔ)
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"الذاكرون هللا كثٌرا ". ثم لال : "اللهم اؼفر للمحلمٌن". لالوا : والممصرٌن ؟ لال : "اللهم ، 
 .(ٔ)اؼفر للمحلمٌن". لالوا : والممصرٌن ؟ لال : "والممصرٌن"

 : "ما عمل آدمً عمبل عن معاذ بن جبل ، رضً هللا عنه ، أنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
لط أنجى له من عذاب هللا من ذكر هللا". ولال معاذ : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أال أخبركم بخٌر 
أعمالكم ، وأزكاها عند ملٌككم ، وأرفعها فً درجاتكم ، وخٌر لكم من تعاطً الذهب والفضة ، 

أعنالهم وٌضربوا أعنالكم" ؟ لالوا : بلى ٌا رسول هللا. لال : ومن أن تلموا عدوكم ؼدا فتضربوا 
 .(ٕ)"ذكر هللا عز وجل"

ًّ ، عن أبٌه ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أن رجبل سؤله فمال   عن سهل بن معاذ بن أنس الُجَهن
الصابمٌن أكثر : أي المجاهدٌن أعظم أجًرا ٌا رسول هللا ؟ فمال : "أكثرهم هلل ذكًرا". لال : فؤي 

أجًرا ؟ لال : "أكثرهم هلل ذكرا". ثم ذكر الصبلة والزكاة والحج والصدلة ، كل ذلن ٌمول رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أكثرهم هلل ذكرا". فمال أبو بكر لعمر ، رضً هللا عنهما : ذهب الذاكرون بكل خٌر. 

 .(ٖ)فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "أجل"
ُ لَُهْم َمْؽِفَرةً َوأَْجًرا َعِظًٌما{ ]األحزاب : لول  [، أي:" أعده هللا لهإالء ٖ٘ه تعالى:}أََعده َّللاه

 . (ٗ)مؽفرة لذنوبهم وثوابًا عظًٌما، وهو الجنة"
أعد هللا لهم مؽفرة لذنوبهم، وأجرا عظٌما: ٌعنً ثوابا فً اآلخرة  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)وذلن الجنة"على ذلن من أعمالهم عظٌما، 
 .(ٙ)أي : هٌؤ لهم منه لذنوبهم مؽفرة وأجرا عظٌما وهو الجنة" لال ابن كثٌر:" 

ثم أخبر بثوابهم فمال: }أعد هللا لهم مؽفرة{، ٌعنً: لذنوبهم، }وأجرا  لال سعٌد بن جبٌر:"
 .(2)عظٌما{، ٌعنً: جزاء وافر فً الجنة "

 :[ٖ٘]فوابد اآلٌة
والمسلمات بمؽفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلن الصفات المذكورة بشرى المسلمٌن  -ٔ

 فً هذه اآلٌة وهً عشر صفات أولها اإلسبلم وآخرها ذكر هللا تعالى.
 فضل الصفات المذكورة إذ كانت سبباً فً دخول الجنة بعد مؽفرة الذنوب. -ٕ
فً العمل الذي كلؾ هللا تعالى به  تمرٌر مبدأ التساوي بٌن الرجال والنساء فً العمل والجزاء -ٖ

النساء والرجال معاً وأما ما خص به الرجال أو النساء فهو على خصوصٌته للرجال نصٌب مما 
 اكتسبوا وللنساء نصٌب مما اكتسبن وهللا ٌمول الحك وٌهدي السبٌل.

 
 

 المرآن
ُ َوَرُسولُ  هُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضلَّ َضاَلاًل ُمبٌِنًا )  [ ٖٙ({ ]األحزاب : ٌَْٖٙعِص َّللاَّ
 التفسٌر: 

وال ٌنبؽً لمإمن وال مإمنة إذا حكم هللا ورسوله فٌهم ُحكًما أن ٌخالفوه، بؤن ٌختاروا ؼٌر الذي 
 . ومن ٌعص هللا ورسوله فمد بَعَُد عن طرٌك الصواب بُْعًدا ظاهًرا.لضى فٌهم

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:

                                                           

 .( ورواه مسلم دون أولهٕٖٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٔٔٗ/ٕالمسند )(ٔ)
 .(5ٖٕ/٘المسند )(ٕ)
( : "وفٌه زبان بن فابد وهو ضعٌؾ ، ولد وثك ، 2ٗ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )1ٖٗ/ٖالمسند )(ٖ)

 .وكذلن ابن لهٌعة ، وبمٌة رجاله ثمات"
 .ٕٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٖٖٗٔ/5(:ص2ٙ1ٖٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
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أحدهما: أنها نزلت فً زٌنب بنت جحش خطبها رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص ( لزٌد بن حارثة فامتنعت 
 ( أمهما أمٌمة بنت عبد وامتنع أخوها عبد هللا بن جحش وأنهما ولدا عمة رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص

المطلب وأن زٌداً كان باألمس عبداً فنزلت هذه اآلٌة فمالت : أمري بٌدن ٌا رسول هللا فزوجها 
 .(ٖ)، ولتادة(ٕ)، ومجاهد(ٔ)به ، لاله ابن عباس

وساق إلٌهم عشرة دنانٌر وستٌن درهما وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا  لال مماتل:" 
 .(ٗ)ذلن كله" -ملسو هيلع هللا ىلص -وخمسٌن مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر أعطاه النبً

ُ ُمْبِدٌِه { نزلت فً   عن أنس بن مالن لال : "إن هذه اآلٌة : } َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاه
 .(٘)حش ، وزٌد بن حارثة ، رضً هللا عنهما"شؤن زٌنب بنت ج

وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص انطلك ٌخطب على فتاه زٌد بن حارثة، فدخل لال ابن عباس:" 
على زٌنب بنت جحش األسدٌة فخطبها، فمالت: لست بناكحته، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فانكحٌه، 

نفسً، فبٌنما هما ٌتحدثان أنزل هللا هذه اآلٌة على رسوله }وما  فمالت: ٌا رسول هللا أإمر فً
كان لمإمن وال مإمنة....{ إلى لوله }ضبلال مبٌنا{، لالت: لد رضٌته لً ٌا رسول هللا منكحا؟ 

 .(ٙ)لال: "نعم" لالت: إذن ال أعصً رسول هللا، لد أنكحته نفسً"
 زٌنب بنت جحش لزٌد بن حارثة، وعن ابن عباس، لال: "خطب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فاستنكفت منه ولالت: أنا خٌر منه حسبا وكانت امرأة فٌها حدة؛ فؤنزل هللا: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوال 
ُ َوَرُسولُهُ أْمًرا....{، اآلٌة كلها"  .(2)ُمْإِمنٍَة إَذا لََضى َّللاه

بنت عمة رسول هللا صلى هللا لال لتادة: نزلت هذه اآلٌة فً زٌنب بنت جحش، وكانت  
علٌه وسلم، فخطبها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فرضٌت ورأت أنه ٌخطبها على نفسه، فلما علمت أنه ٌخطبها 
ُ َوَرُسولُهُ  على زٌد بن حارثة أبت وأنكرت، فؤنزل هللا: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوال ُمْإِمنٍَة إَذا لََضى َّللاه

 .(1)لَُهُم الِخٌَرةُ ِمْن أْمِرِهم{، لال: فتابعته بعد ذلن ورضٌت" أْمًرا أْن ٌَُكونَ 
عن زٌنب بنت جحش؛ لالت: "خطبنً عدة من لرٌش، فؤرسلت أُختً َحَمنة إلى رسول  

أستشٌره، فمال لها رسول هللا: "أٌن هً ممن ٌعلمها كتاب ربها وُسنة نبٌها؟ "، لالت:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 
ً شدٌداً، ولالت: ٌا ومن هو ٌ ا رسول هللا؟! لال: "زٌد بن حارثة"، لال: فؽضبت حمنة ؼضبا

ُج بنت عمتن لموالن؟ لالت: وجاءتنً، فؤعلمتنً فؽضبت أشد من ؼضبها،  رسول هللا! أَتَُزّوِ
ُ وَ  َرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن وللُت أَشده من لولها؛ فؤنزل هللا: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاه

، وللت: إنً أَْستَْؽِفُر هللا، وأطٌُع هللاَ -ملسو هيلع هللا ىلص  -لَُهُم اْلِخٌََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم{، لالت: فؤَْرَسْلُت إلى رسول هللا 
، - ملسو هيلع هللا ىلص -ورسولَه، أفعل ما رأٌت، فزوجنً زٌداً، وكنت أرثى علٌه؛ فشكانً إلى رسول هللا 

                                                           

 .2ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٕ-2ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
فوعظها فلما كلمها أعجبه حسنها  -ملسو هيلع هللا ىلص -فدخل النبً . ثم لال مماتل:"5ٖٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)

 وجمالها وظرفها". 
 ه العمل وال ٌوافمه النمل:هذا كبلم مرفوض ال ٌمبل

بجمالها وظرفها كان ٌتؤتى لو لم ٌكن رآها لبل ذلن. أما والحال أنها كانت بنت عمته ولد  -ملسو هيلع هللا ىلص -إن إعجاب النبً
ربٌت لرٌبا منه وراها صؽٌرة وناشبة. ولو شاء لتزوجها بكرا لم تمس، ولكنه خطبها لزٌد مواله. ثم أعلم هللا 

« أمسن علٌن زوجن واتك هللا»لٌشكوها إلٌه لال له:  -رضى هللا عنه -ستكون من أزواجه فلما أتاه زٌدنبٌه أنها 
 فمال له هللا:

 .2ٖسورة األحزاب: « وتخفً فً نفسن ما هللا مبدٌه ... » ... لد أخبرتن أنى مزوجكها 
 هذا ما روى عن ابن أبى حاتم وروى مثله عن السدى.

 .(212ٗصحٌح البخاري برلم )(٘)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
(، والطبرانً فً "المعجم الكبٌر" 2ٔٔ/ ٕ، وعبد الرزاق فً "تفسٌره" )2ٕٕ-2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 ( من طرق عن لتادة. وهذا مرسل صحٌح اإلسناد.ٕٗٔ، ٖٕٔرلم  2ٖ، ٖٙ/ ٕٗ)

 (: "رواه الطبرانً بؤسانٌد ورجال بعضها رجال الصحٌح".5ٕ/ 2لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
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، فمال رسول -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ثم عدت فؤخذته بلسانً؛ فشكانً إلى رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -فعاتبنً رسول هللا 
: "أمسن علٌن زوجن واتك هللا"، فمال: ٌا رسول هللا! أنا أُطلمها، لالت: فََطلهمَنً، فلما -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

ًه ببٌتً وأنا مكشوفة الشعر، فملت: إنه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أعلم إال رسول هللا  انمضت عدتً؛ لم لد دخل عل
أمر من السماء، فملت: ٌا رسول هللا! ببل خطبة وال إشهاد؟! فمال: "هللا المزوج، وجبرٌل 

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)الشاهد"
عن بعض السلؾ ، رضً ذكر ابن جرٌر ، وابن أبً حاتم هاهنا آثاًرا لال ابن كثٌر:"  

 .(ٕ)"هللا عنهم ، أحببنا أن نضرب عنها صفَحا لعدم صحتها فبل نوردها
ولال ابن زٌد:" نزلت فً أم كلثوم بنت عمبة بن أبً معٌط، وكانت من أول من هاجر الثانً: 

اال إنما من النساء، فوهبت نفسها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فزوجها زٌد بن حارثة، فسخطت هً وأخوها، ول
 ُ أردنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فزوجنا عبده. لال: فنزل المرآن: }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوال ُمْإِمنٍَة إَذا لََضى َّللاه
َوَرُسولُهُ أْمًرا أْن ٌَُكوَن لَُهُم الِخٌَرةُ ِمْن أْمِرِهْم....{، إلى آخر اآلٌة. لال: وجاء أمر أجمع من هذا: 

 ًُّ  .] ضعٌؾ جداً[(ٖ)أْولَى بالُمْإِمنٌَِن ِمْن أْنفُِسِهم{، لال: فذان خاص، وهذا إجماع" }النهبِ
ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ   لوله تعالى:}َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َواَل ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاه

لمإمن وال مإمنة إذا حكم هللا ورسوله فٌهم ُحكًما  [، أي:" وال ٌنبؽًِٖٙمْن أَْمِرِهْم{ ]األحزاب : 
 .(ٗ)أن ٌخالفوه، بؤن ٌختاروا ؼٌر الذي لضى فٌهم"

لم ٌكن لمإمن باهلل ورسوله، وال مإمنة إذا لضى هللا ورسوله فً  لال الطبري: ٌمول:" 
أنفسهم لضاء أن ٌتخٌروا من أمرهم ؼٌر الذي لضى فٌهم، وٌخالفوا أمر هللا وأمر رسوله 

 .(٘)ولضاءهما فٌعصوهما"
عن مجاهد، لوله: "}أن تكون لهم الخٌرة من أمرهم{، لال: زٌنب بنت جحش وكراهتها  

 .(ٙ)ة حٌن أمرها به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"نكاح زٌد بن حارث
ٌْبٌب امرأة من األنصار إلى أبٌها ، فمال : حتى   عن أنس لال : "خطب النبً ملسو هيلع هللا ىلص على ُجلَ

 أستؤمر أمها. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : فنعم إذًا. لال : فانطلك الرجل إلى امرأته ، فذكر ذلن لها، فمالت :
الها هللا ذا، ما وجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال جلٌَبٌبا ، ولد منعناها من فبلن وفبلن ؟ لال : والجارٌة فً 
سترها  تسمع. لال : فانطلك الرجل ٌرٌد أن ٌخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص بذلن. فمالت الجارٌة : أترٌدون أن 

أمره ؟ إن كان لد رضٌه لكم فؤنكحوه. لال : فكؤنها َجلهت عن أبوٌها ،  تَُرّدوا على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ولاال صدلت. فذهب أبوها إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمال : إن كنت رضٌته فمد رضٌناه. لال : "فإنً لد 

ٌْبٌب فوجدوه لد لتل ، وحوله ناس م ن رضٌته". لال : فزوجها، ثم فزع أهل المدٌنة ، فركب ُجلَ
 .(2)المشركٌن لد لتلهم ، لال أنس : فلمد رأٌتها وإنها لمن أنفك بٌت بالمدٌنة"

                                                           

(، والبٌهمً ٖٔٓ/ ٖ(، والدارلطنً فً "سننه" )5ٓٔرلم  ٕٖ/ ٕٗأخرجه الطبرانً فً "المعجم الكبٌر" )(ٔ)
( من طرٌك الحسٌن بن أبً ٕٔ٘/ ٕٔ(، وابن عساكر فً "تارٌخ دمشك" )2ٖٔ، ٖٙٔ/ 2فً "السنن الكبرى" )

ثنً الحسن بن دمحم بن أعٌن الحرانً ثنا حفص بن سلٌمان عن الكمٌت بن زٌد األسدي حدثنً  السري العسمبلنً
 مذكور مولى زٌنب بنت جحش عن زٌنب بنت جحش به.

 (: "فٌه حفص بن سلٌمان وهو مترون، وفٌه توثٌك لٌن".2ٕٗ/ 5لال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
والحسٌن بن أبً السري ضعفه أبو داود وؼٌره، وحفص بن (: "ٓٔٔ/ ٖولال الزٌلعً فً "تخرٌج الكشاؾ" )

 سلٌمان األسدي؛ لال البخاري: تركوه". اهـ.
 ولال الحافظ فً "الكاؾ الشاؾ": "إسناده ضعٌؾ".

 .للنا: وسنده ضعٌؾ جداً؛ كما نمل الزٌلعً آنفاً عن حال حفص والحسٌن
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
(، و"الدر 2ٗٔوابن أبً حاتم فً "تفسٌره"؛ كما فً "لباب النمول" )ص ، 2ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)

 .(، وسنده ضعٌؾ جداً؛ إلعضاله، وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم مترون الحدٌثٓٔٙ/ ٙالمنثور" )
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .(ٖٙٔ/ٖالمسند )(2)
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فسمعت ابنتهما بما أراد رسول هللا صلى هللا علٌه  وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر :" 
ُ َوَرُسولُهُ أَ َوَسلهَم من ذلن فتلت ْمًرا أَْن ٌَُكوَن لَُهُم اْلِخٌََرةُ : }َوَما َكاَن ِلُمْإِمٍن َوال ُمْإِمنٍَة إَِذا لََضى َّللاه

ٌِْه َوَسلهَم، فدعا ِمْن أَْمِرِهْم {،  ُ َعلَ ِ َصلهى َّللاه ولالت: رضٌت وسلمت لما ٌرضً لً به َرُسول َّللاه
لها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: اللههّم اصبب علٌها الخٌر صبًا وال تجعل عٌشها كًدا، ثم لتل عنها جلٌبٌب، فلم 

 .(ٕ)"أنفك منها (ٔ)ٌكن فً األنصار أٌم
َ َوَرُسولَهُ فَمَْد َضله َضبَلاًل ُمبٌِنًا{ ]األحزاب :   [، أي:" ٖٙلوله تعالى:}َوَمْن ٌَْعِص َّللاه

 . (ٖ)ومن ٌعص هللا ورسوله فمد بَعَُد عن طرٌك الصواب بُْعًدا ظاهًرا"
ومن ٌعص هللا ورسوله فٌما أمرا أو نهٌا فمد جار عن لصد  لال الطبري: ٌمول:" 

السبٌل، وسلن ؼٌر سبٌل الهدي والرشاد. وذكر أن هذه اآلٌة نزلت فً زٌنب بنت جحش حٌن 
 .(ٗ)خطبها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على فتاه زٌد بن حارثة، فامتنعت من إنكاحه نفسها"

 
 المرآن

َ َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما }َوإِْذ تَمُوُل ِللَِّذي أَ  ٌَْن َزْوَجَن َواتَِّك َّللاَّ ٌِْه أَْمِسْن َعلَ ٌِْه َوأَْنعَْمَت َعلَ ُ َعلَ ْنعََم َّللاَّ
ْجنَاَكَها لِ  ٌٌْد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ ا لََضى َز ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ فَلَمَّ ُ ُمْبِدٌِه َوتَْخَشى النَّاَس َوَّللاَّ ًْ اَل َّللاَّ َك

ِ َمْفعُوالً ٌَكُ   وَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َحَرٌج فًِ أَْزَواجِ أَْدِعٌَائِِهْم إَِذا لََضْوا ِمْنُهنَّ َوَطًرا َوَكاَن أَْمُر َّللاَّ
 [ 1ٖ({ ]األحزاب : 1ٖ)

 التفسٌر: 
ًُّ -للذي أنعم هللا علٌه باإلسبلم  -أٌها النبً-وإذ تمول   وهو زٌد بن حارثة الذي أعتمه وتبنهاه النب

ٌا -وأنعمت علٌه بالعتك: أَْبِك زوجن زٌنب بنت جحش وال تطلمها، واتك هللا ٌا زٌد، وتخفً  -ملسو هيلع هللا ىلص
فً نفسن ما أوحى هللا به إلٌن من طبلق زٌد لزوجه وزواجن منها، وهللا تعالى مظهر ما  -دمحم

تعالى أحك أن تخافه، فلما أخفٌت، وتخاؾ المنافمٌن أن ٌمولوا: تزوج دمحم مطلمة متبناه، وهللا 
لضى زٌد منها حاجته، وطلمها، وانمضت عدتها، زوجناكها؛ لتكون أسوة فً إبطال عادة تحرٌم 
الزواج بزوجة المتبنى بعد طبللها، وال ٌكون على المإمنٌن إثم وذنب فً أن ٌتزوجوا من 

ر هللا مفعوال ال عابك زوجات من كانوا ٌتبنهْونهم بعد طبللهن إذا لضوا منهن حاجتهم. وكان أم
 له وال مانع.

 سبب النزول:
ٌْهِ عن السدى، لوله: "  ٌِْه َوأَْنعَْمَت َعلَ ُ َعلَ لال: بلؽنا أن هذه اآلٌة  {،}َوإِْذ تَمُوُل ِللهِذي أَْنعََم َّللاه

أنزلت فً زٌنب بنت جحش رضً هللا، عنها وكانت أمها أمٌمة بنت عبد المطلب عمة رسول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤراد أن ٌزوجها زٌد بن حارثه رضً هللا، عنه فكرهت ذلن ثم إنها رضٌت بما صنع 

نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بعد أنها من أزواجه فكان ٌستحً أن ٌؤمر زٌد بن  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فزوجها إٌاه ثم أعلم هللا
حارثة بطبللها وكان ال ٌزال ٌكون بٌن زٌد وزٌنب بعض ما ٌكون بٌن الناس فٌؤمره رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص إن ٌمسن علٌه زوجه، وأن ٌتمً هللا، وكان ٌخشى الناس أن ٌعٌبوا علٌه أن ٌمولوا تزوج 

 .(٘)رأة ابنه، وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لد تبنى زٌدا"ام
ُ ُمْبِدٌهِ عن أبً حمزة لال: "نزلت هذه اآلٌة:} { فً زٌنب بنت َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاه

 .(ٙ)"جحش

                                                           

 .أسد الؽابة: فكانت من أكثر األنصار نفمة وماالفً (ٔ)
 .2ٕٕ/ٔاالستٌعاب: (ٕ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٙٔٙ/ٙ، وانظر: الدر المنثور: 2ٖٖٔ/5(:ص2ٙ5ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
(ٙ) . 
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ٌِْه   ٌِْه َوأَْنعَْمَت َعلَ ُ َعلَ ٌِْه{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوإِْذ تَمُوُل ِللهِذي أَْنعََم َّللاه [، 2َٖوأَْنعَْمَت َعلَ
اذكر أٌها الرسول ولت لولن للذي أنعم هللا علٌه بالهداٌة لئِلسبلم وأنعمت علٌه بالتحرٌر  أي:"

 .(ٔ)"من العبودٌة واإلعتاق
ي ٌمول تعالى ذكره لنبٌه ملسو هيلع هللا ىلص عتابا من هللا له }و{ اذكر ٌا دمحم }إذ تمول للذ لال الطبري:" 

 .(ٕ)أنعم هللا علٌه{ بالهداٌة }وأنعمت علٌه{ بالعتك، ٌعنً زٌد بن حارثة مولى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
عن لتادة:"}وإذ تمول للذي أنعم هللا علٌه{ وهو زٌد أنعم هللا علٌه باإلسبلم }وأنعمت  

 .(ٖ)علٌه{ أعتمه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
َ{ ]األحزاب : لوله تعالى:}أَْمِسْن   ٌَْن َزْوَجَن َواتهِك َّللاه [، أي:" أَْبِك زوجن زٌنب 2َٖعلَ

 .(ٗ)بنت جحش وال تطلمها، واتك هللا ٌا زٌد"
وذلن أن زٌنب بنت جحش فٌما ذكر رآها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فؤعجبته، وهً  لال الطبري:" 

 مما ولع فً نفس نبٌه ما ولع، فؤراد فً حبال مواله، فؤلمً فً نفس زٌد كراهتها لما علم هللا
 فرالها، فذكر ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زٌد، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: }أمسن علٌن زوجن{ وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘)ٌحب أن تكون لد بانت منه لٌنكحها، }واتك هللا{ وخؾ هللا فً الواجب له علٌن فً زوجتن"
كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد زوج زٌد بن حارثة زٌنب بنت جحش، ابنة عمته،  لال ابن زٌد:" 

فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما ٌرٌده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الرٌح الستر فانكشؾ، وهً 
ع ذلن كرهت إلى اآلخر، فجاء فً حجرتها حاسرة، فولع إعجابها فً للب النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فلما ول

فمال: ٌا رسول هللا إنً أرٌد أن أفارق صاحبتً، لال: ما ذان، أرابن منها شًء؟ "لال: ال وهللا 
ما رابنً منها شًء ٌا رسول هللا، وال رأٌت إال خٌرا، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أمسن علٌن 

 .(ٙ)زوجن واتك هللا"
هللا تبارن وتعالى أعلم نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن زٌنب ستكون من أزواجه،  لال علً بن حسٌن:"كان 

فلما أتاه زٌد ٌشكوها، لال: اتك هللا وأمسن علٌن زوجن، لال هللا: }وتخفً فً نفسن ما هللا 
 .(2)مبدٌه{"

ُ ُمْبِدٌِه{ ]األحزاب :   فً  -ٌا دمحم- [، أي:" وتخف2ًٖلوله تعالى:}َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاه
نفسن ما أوحى هللا به إلٌن من طبلق زٌد لزوجه وزواجن منها، وهللا تعالى مظهر ما 

 .(1)أخفٌت"
ٌمول: وتخفً فً نفسن محبة فراله إٌاها لتتزوجها إن هو فارلها، وهللا  لال الطبري:" 

 .(5)مبد ما تخفً فً نفسن من ذلن"
 .(ٓٔ)طلمها"لال لتادة:"وكان ٌخفً فً نفسه ود أنه  
 .(ٔٔ)تخفً فً نفسن إن فارلها تزوجتها" لال ابن زٌد:" 
: سؤلنً علً بن الحسٌن ما ٌمول الحسن فً لوله : ن علً بن زٌد بن جدعان، لال:" ع 

ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ{؟ فذكرت له فمال : ال ولكن  ُ ُمْبِدٌِه َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه } َوتُْخِفً فًِ نَْفِسَن َما َّللاه

                                                           

 .1ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٕ/ٕٓبري: أخرجه الط (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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اتك هللا  هللا أعلم نبٌه أنها ستكون من أزواجه لبل أن ٌتزوجها ، فلما أتاه زٌد لٌشكوها إلٌه لال :
 .(ٔ)"، وأمسن علٌن زوجن. فمال : لد أخبرتن أنً ُمَزّوجكها ، وتخفً فً نفسن ما هللا مبدٌه

لال الحسن: ما أنزلت علٌه آٌة كانت أشد علٌه منها؛ لوله }وتخفً فً نفسن ما هللا 
 .(ٕ)مبدٌه{ ولو كان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاتما شٌبا من الوحً لكتمها"

عابشة، لالت: "لو كتم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شٌبا مما أوحً إلٌه من كتاب هللا لكتم: }وتخفً عن 
 .(ٖ)فً نفسن ما هللا مبدٌه وتخشى الناس وهللا أحك أن تخشاه{"

ُ أََحكُّ أَْن تَْخَشاهُ{ ]األحزاب :   [، أي:" وتخاؾ 2ٖلوله تعالى:}َوتَْخَشى النهاَس َوَّللاه
 .(ٗ)أن ٌمولوا: تزوج دمحم مطلمة متبناه، وهللا تعالى أحك أن تخافه" المنافمٌن
ٌمول: " وتخاؾ أن ٌمول الناس: أمر رجبل بطبلق امرأته ونكحها حٌن لال الطبري:  

 .(٘)طلمها، وهللا أحك أن تخشاه من الناس"
 .(ٙ)خشً نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص ممالة الناس" لال لتادة:" 
ْجنَاَكَها{ ]األحزاب : لوله   ٌٌْد ِمْنَها َوَطًرا َزوه ا لََضى َز [، أي:" فلما لضى 2ٖتعالى:}فَلَمه

 .(2)زٌد منها حاجته، وطلمها، وانمضت عدتها، زوجناكها"
ٌمول تعالى ذكره: فلما لضى زٌد بن حارثة من زٌنب حاجته، وهً  لال الطبري:" 

 :(1)الوطر، ومنه لول الشاعر
 ودعنً لبل أن أودعه ... لما لضى من شبابنا وطرا 

 .(5)}زوجناكها{ ٌمول: زوجنان زٌنب بعد ما طلمها زٌد وبانت منه"
فكانت تفخر على أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص تمول: أما أنتن زوجكن آباإكن، وأما أنا  لال لتادة:" 

 .(ٓٔ)فزوجنً ذو العرش"
"تفاخرت عابشة وزٌنب، لال: فمالت زٌنب: أنا التً عن دمحم بن عبد هللا بن جحش لال :  

نزل تزوٌجً من السماء لال: ولالت عابشة: أنا التً نزل عذري فً كتابه حٌن حملنً ابن 
المعّطل على الراحلة، فمالت لها زٌنب: ٌا عابشة، ما للت حٌن ركبتٌها، لالت: للت: حسبً هللا 

 .(ٔٔ)"كٌل، لالت: للت كلمة المإمنٌنونعم الو
ٌِْه َوَسلهم تمول للنبً َصلهى هللا عن الشعبً، لال :   كانت زٌنب زوج النبً َصلهى هللا َعلَ

ٌِْه َوَسلهم: إنً ألدل علٌن بثبلث ما من نسابن امرأة تدل بهن؛ إن جدي وجدن واحد، وإنً  َعلَ
 .(ٕٔ)"لجبرابٌل علٌه السبلمأنكحنٌن هللا من السماء، وإن السفٌر 

ًْ اَل ٌَُكوَن َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َحَرٌج فًِ أَْزَواجِ أَْدِعٌَابِِهْم إَِذا لََضْوا ِمْنُهنه   لوله تعالى:}ِلَك
لببل ٌكون فً تشرٌع هللا على المإمنٌن ضٌك ومشمة وتؤثم فً [، أي:" 2َٖوَطًرا{ ]األحزاب : 

 .(ٖٔ)"نً، إذا لم ٌبك ألزواجهن حاجة فٌهنحك تزوج مطلمات األبناء من التب

                                                           

 . ٕ٘ٗ/ٙ، وكما فً تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖٖٔ/5(:ص2ٙ5٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .2ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .2ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .2ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .فً )اللسان: وطر((1)
 .2ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٖٖٙٔ/5(:ص2ٙ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
(ٔٔ) . 
 .2ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .1٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٖٔ)



ٕ2ٖ 
 

ٌعنً: فً نكاح نساء من تبنوا ولٌسوا ببنٌهم وال أوالدهم على صحة إذا  لال الطبري:"
هم طلموهن وبن منهم، إذا لضوا منهن حاجاتهم وآرابهم، وفارلوهن وحللن لؽٌرهم، ولم ٌكن 

 .(ٔ)ذلن نزوال منهم لهم عنهن"
أي : إنما أبحنا لن تزوٌجها وفعلنا ذلن ؛ لببل ٌبمى حرج على المإمنٌن  لال ابن كثٌر:"

فً تزوٌج مطلمات األدعٌاء ، وذلن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان لبل النبوة لد تبنى زٌد بن حارثة ، 
ْدِعٌَاَءُكْم فكان ٌمال له : "زٌد بن دمحم" ، فلما لطع هللا هذه النسبة بموله تعالى : } َوَما َجعََل أَ 

ُ ٌَمُوُل اْلَحكه َوُهَو ٌَْهِدي السهبٌَِل اْدُعوُهْم آلبَابِِهمْ  ِ  أَْبنَاَءُكْم َذِلُكْم لَْولُُكْم بِؤَْفَواِهُكْم َوَّللاه ُهَو أَْلَسُط ِعْنَد َّللاه
ا طلمها زٌد بن { ، ثم زاد ذلن بٌانا وتؤكٌدا بولوع تزوٌج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بزٌنب بنت جحش لم

[ ٖٕحارثة ؛ ولهذا لال فً آٌة التحرٌم : } َوَحبلبُِل أَْبنَابُِكُم الهِذٌَن ِمْن أَْصبلبُِكم { ]النساء : 
 .(ٕ)لٌحترز من االبن الدهِعً ؛ فإن ذلن كان كثًٌرا فٌهم"

ِ َمْفعُواًل{ ]األحزاب :    مفعوال ال [، أي:" وكان أمر هللا2ٖلوله تعالى:}َوَكاَن أَْمُر َّللاه
 .(ٖ)عابك له وال مانع"

ٌمول: وكان ما لضى هللا من لضاء مفعوال أي: كابنا كان ال محالة. وإنما  لال الطبري:"
 .(ٗ)ٌعنً بذلن أن لضاء هللا فً زٌنب أن ٌتزوجها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ماضٌا مفعوال كابنا"

أي : وكان هذا األمر الذي ولع لد لدره هللا تعالى وَحتهمه ، وهو كابن ال  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)محالة ، كانت زٌنب فً علم هللا ستصٌر من أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

وكان أمر هللا لن، ووحٌه إِلٌن بتزوج زٌنب ممهدراً محتماً كابناً ال  لال الصابونً: أي:" 
  .(ٙ)"محالة

 
 المرآن

ِ فًِ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل َوَكاَن  ُ لَهُ ُسنَّةَ َّللاَّ ِ ِمْن َحَرجٍ فٌَِما فََرَض َّللاَّ ًّ ِ }َما َكاَن َعلَى النَّبِ أَْمُر َّللاَّ
 [ 1ٖ({ ]األحزاب : 1ٖلََدًرا َمْمُدوًرا )

 التفسٌر:
ِ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ذنب فٌما أحله هللا  ًّ له من زواج امرأة َمن تبنهاه بعد طبللها، كما ما كان على النب

 أباحه لؤلنبٌاء لبله، سنة هللا فً الذٌن َخلَوا من لبل، وكان أمر هللا لدًرا ممدوًرا ال بد من ولوعه.
ُ لَهُ{ ]األحزاب :   ِ ِمْن َحَرجٍ فٌَِما فََرَض َّللاه ًّ [، أي:" ما 1ٖلوله تعالى:}َما َكاَن َعلَى النهبِ

ِ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من ذنب فٌما أحله هللا له من زواج امرأة َمن تبنهاه بعد طبللها"كان على ا ًّ  .(2)لنب
ما كان على النبً من حرج: من إثم فٌما أحل هللا له من نكاح  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(1)امرأة من تبناه بعد فراله إٌاها"
أي : فٌما أحل له وأمره به من تزوٌج زٌنب التً طلمها َدِعٌُّه زٌد بن  لال ابن كثٌر:" 
 .(5)حارثة"

 .(ٓٔ)أي: أحل هللا له" لال لتادة:" 

                                                           

 .2ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٙتفسٌرابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٙتفسٌرابن كثٌر:  (٘)
 .1٘ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .2ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .2ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
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ِ فًِ الهِذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل{ ]األحزاب :   هذه سنة هللا فً  [، أي:"1ٖلوله تعالى:}ُسنهةَ َّللاه
 .(ٔ)"جمٌع األنبٌاء السابمٌن حٌث وسهع علٌهم فٌما أباحلهم

ٌمول: لم ٌكن هللا تعالى لٌإثم نبٌه فٌما أحل له مثال فعله بمن لبله من  لال الطبري: " 
الرسل الذٌن مضوا لبله فً أنه لم ٌإثمهم بما أحل لهم، لم ٌكن لنبٌه أن ٌخشى الناس فٌما أمره 

 .(ٕ)ه له، ونصب لوله }سنة هللا{ على معنى: حما من هللا، كؤنه لال: فعلنا ذلن سنة منا"به أو أحل
هذا حكم هللا فً األنبٌاء لبله ، لم ٌكن لٌؤمرهم بشًء وعلٌهم فً ذلن  لال ابن كثٌر:" 

َحرج ، وهذا َردٌّ على َمْن تََوههم ِمن المنافمٌن نمًصا فً تزوٌجه امرأة زٌد مواله وَدعٌه ، الذي 
 .(ٖ)كان لد تبناه "

وٌها ٌمول: كما هوى داود النبً علٌه السبلم المرأة التً نظر إلٌها فه لال لتادة:" 
فتزوجها، فكذلن لضى هللا لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فتزوج زٌنب، كما كان سنة هللا فً داود أن ٌزوجه تلن 

 .(ٗ)المرأة"
ِ لََدًرا َمْمُدوًرا{ ]األحزاب :   لضاًء [، أي:" وكان أمر هللا 1ٖلوله تعالى:}َوَكاَن أَْمُر َّللاه

 .(٘)"ٌتؽٌهر وال ٌتبدهلممضٌاً، وحكماً ممطوعاً به من األزل، ال 
  .(ٙ)ٌمول: وكان أمر هللا لضاء ممضٌا" لال الطبري:" 
ره كابنًا ال محالة ، ووالعًا ال محٌد عنه وال  لال ابن كثٌر:"  أي : وكان أمره الذي ٌمّدِ

 .(2)معدل ، فما شاء هللا كان ، وما لم ٌشؤ لم ٌكن "
 .(1)}وكان أمر هللا لدرا ممدورا{، فً أمر زٌنب" لال لتادة:" 
لوله: }وكان أمر هللا لدرا ممدورا{" إن هللا كان علمه معه لبل أن ٌخلك عن ابن زٌد،  

األشٌاء كلها، فؤتمه فً علمه أن ٌخلك خلما، وٌؤمرهم وٌنهاهم، وٌجعل ثوابا ألهل طاعته، 
وعمابا ألهل معصٌته؛ فلما ابتمر ذلن األمر لدره، فلما لدره كتب وؼاب علٌه، فسماه الؽٌب وأم 

ك، على ذلن الكتاب أرزالهم وآجالهم وأعمالهم، وما ٌصٌبهم من األشٌاء من الكتاب، وخلك الخل
الرخاء والشدة من الكتاب الذي كتبه أنه ٌصٌبهم؛ ولرأ: }أولبن ٌنالهم نصٌبهم من الكتاب حتى 

[ وأمر هللا الذي ابتمر لدره حٌن لدره ممدر، فبل 2ٖإذا جاءتهم رسلنا ٌتوفونهم{ ]األعراؾ: 
ذلن، وما فً ذلن الكتاب، وفً ذلن التمدٌر، ابتمر أمرا ثم لدره، ثم خلك علٌه،  ٌكون إال ما فً

[ 1ٖفمال: كان أمر هللا الذي مضى وفرغ منه، وخلك علٌه الخلك }لدرا ممدورا{ ]األحزاب: 
شاء أمرا لٌمضً به أمره ولدره، وشاء أمرا ٌرضاه من عباده فً طاعته؛ فلما أن كان الذي 

ده رضٌه لهم، ولما أن كان الذي شاء أراد أن ٌنفذ فٌه أمره وتدبٌره ولدره، شاء من طاعته لعبا
[ فشاء أن ٌكون هإالء من 25ٔولرأ: }ولمد ذرأنا لجهنم كثٌرا من الجن واإلنس{ ]األعراؾ: 

أهل النار، وشاء أن تكون أعمالهم أعمال أهل النار، فمال: }كذلن زٌنا لكل أمة عملهم{ ]األنعام: 
}وكذلن زٌن لكثٌر من المشركٌن لتل أوالدهم شركاإهم لٌردوهم ولٌلبسوا علٌهم [ ولال: 1ٓٔ

[ لال: 2ٖٔ[ هذه أعمال أهل النار }ولو شاء هللا ما فعلوه{ ]األنعام: 2ٖٔدٌنهم{ ]األنعام: 
[ إلى لوله: }ولو شاء ربن ما فعلوه{ ٕٔٔ}وكذلن جعلنا لكل نبً عدوا شٌاطٌن{ ]األنعام: 

[ . . إلى }كل شًء لببل ما 5ٓٔلرأ: }وألسموا باهلل جهد أٌمانهم{ ]األنعام: [ ؤٕٔ]األنعام: 

                                                           

 .1ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .2ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٖٖٔ/5(:ص2ٙ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .]بتصرؾ[1ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .2ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٖٖٔ/5(:ص2ٙ5ٗٔاخرجه ابن ابً حاتم) (1)
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[ أن ٌإمنوا بذلن، لال: فؤخرجوه من اسمه الذي ٔٔٔكانوا لٌإمنوا إال أن ٌشاء هللا{ ]األنعام: 
 .(ٔ)تسمى به، لال: هو الفعال لما ٌرٌد، فزعموا أنه ما أراد"

 
 المرآن

ِ َحِسٌبًا )}الَِّذٌَن ٌُبَلِّغُوَن ِرَسا َ َوَكفَى بِاّلِلَّ ِ َوٌَْخَشْونَهُ َواَل ٌَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ َّللاَّ ({ 1ٖاَلِت َّللاَّ
 [ 1ٖ]األحزاب : 

 التفسٌر: 
ثم ذكر سبحانه األنبٌاء الماضٌن وأثنى علٌهم بؤنهم: الذٌن ٌُبَلِّؽون رساالِت هللا إلى الناس، 

واه. وكفى باهلل محاسبًا عباده على جمٌع أعمالهم وٌخافون هللا وحده، وال ٌخافون أحًدا س
 ومرالبًا لها.

ِ{ ]األحزاب :   هإالء الذٌن أخبرتن  [، أي:"5ٖلوله تعالى:}الهِذٌَن ٌُبَلِّؽُوَن ِرَسااَلِت َّللاه
 .(ٕ)"عنهم ٌا دمحم وجعلُت لن لدوة بهم، هم الذٌن ٌبلّؽون رساالت هللا إلى امن أُرسلوا إلٌه

ٌمول تعالى ذكره: سنة هللا فً الذٌن خلوا من لبل دمحم من الرسل، الذي  الطبري:"لال  
 .(ٖ)ٌبلؽون رساالت هللا إلى من أرسلوا إلٌه"

ِ { أي : إلى خلمه وٌإدونها  لال ابن كثٌر:"  ٌمدح تعالى:} الهِذٌَن ٌُبَلِّؽُوَن ِرَساالِت َّللاه
 .(ٗ)بؤمانتها "
َ{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َوٌَْخَشْونَهُ   [، أي:" وٌخافون هللا 5َٖواَل ٌَْخَشْوَن أََحًدا إاِله َّللاه

 .(٘)وحده، وال ٌخافون أحًدا سواه"
وٌخافون هللا فً تركهم تبلٌػ ذلن إٌاهم، وال ٌخافون أحدا إال هللا، لال الطبري: ٌمول:  

وا إلٌه. ٌمول لنبٌه دمحم: فمن فإنهم إٌاه ٌرهبون إن هم لصروا عن تبلٌؽهم رسالة هللا إلى من أرسل
أولبن الرسل الذٌن هذه صفتهم فكن، وال تخش أحدا إال هللا، فإن هللا ٌمنعن من جمٌع خلمه، وال 

 .(ٙ)ٌمنعن أحد من خلمه منه، إن أراد بن سوءا"
أي : ٌخافونه وال ٌخافون أحًدا سواه فبل تمنعهم سطوة أحد عن إببلغ  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)رساالت هللا "
ِ َحِسٌبًا{ ]األحزاب :   [، أي:" وكفى باهلل محاسبًا عباده على 5ٖلوله تعالى:}َوَكفَى بِالِله

  . (1)جمٌع أعمالهم ومرالبًا لها"
 .(5)وكفان ٌا دمحم باهلل حافظا ألعمال خلمه، ومحاسبا لهم علٌها" لال الطبري: ٌمول:" 
 .(ٓٔ)أي : وكفى باهلل ناصًرا ومعٌنًا" لال ابن كثٌر:" 
دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؛  -بل وفً كل ممام  -وسٌد الناس فً هذا الممام  ثم لال ابن كثٌر:" 

فإنه لام بؤداء الرسالة وإببلؼها إلى أهل المشارق والمؽارب ، إلى جمٌع أنواع بنً آدم ، وأظهر 
ع األدٌان والشرابع ، فإنه لد كان النبً ٌبعث إلى لومه خاصة هللا كلمته ودٌنه وشرعه على جمٌ

، وأما هو ، صلوات هللا علٌه ، فإنه بُعث إلى جمٌع الخلك َعَربهم وعجمهم ، } لُْل ٌَا أٌََُّها النهاُس 
ٌُْكْم َجِمٌعًا { ]األعراؾ :  ِ إِلَ ه ، فكان [ ، ثم ورث ممام الببلغ عنه أمته من بعد1٘ٔإِنًِّ َرُسوُل َّللاه

                                                           

 .22ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٕ)
 .22ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .21ٕ-22ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٗ/ٌٙر ابن كثٌر: تفس (2)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .21ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
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أعلى َمْن لام بها بعده أصحابه ، رضً هللا عنهم ، بلؽوا عنه كما أمرهم به فً جمٌع ألواله 
وأفعاله وأحواله ، فً لٌله ونهاره ، وَحَضره وسفره ، وسره وعبلنٌته ، فرضً هللا عنهم 
 وأرضاهم. ثم ورثه كل خلؾ عن سلفهم إلى زماننا هذا ، فبنورهم ٌمتدي المهتدون ، وعلى

 .(ٔ)منهجهم ٌسلن الموفمون. فنسؤل هللا الكرٌم المنان أن ٌجعلنا من خلفهم"
عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال ٌحمرن أحدكم  

،  نفسه أن ٌرى أمر هللا فٌه ممال ثم ال ٌموله ، فٌمول هللا : ما ٌمنعن أن تمول فٌه ؟ فٌمول : رب
 .(ٕ)خشٌت الناس. فٌمول : فؤنا أحك أن ٌخشى"

 
 المرآن

ُ بُِكّلِ شَ  ِ َوَخاتََم النَّبٌٌَِِّن َوَكاَن َّللاَّ ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َولَِكْن َرُسوَل َّللاَّ ٍء َعِلًٌما }َما َكاَن ُمَحمَّ ًْ
 [ ٓٗ({ ]األحزاب : ٓٗ)

 التفسٌر: 
رجالكم، ولكنه رسول هللا وخاتم النبٌٌن، فبل نبوة بعده إلى ٌوم المٌامة. ما كان دمحم أبًا ألحد من 

 وكان هللا بكل شًء من أعمالكم علًٌما، ال ٌخفى علٌه شًء.
 سبب النزول:

 .(ٖ)"لال علً بن الحسٌن:" نزلت فً زٌد بن حارثة
نزلت فً زٌد، إنه لم ٌكن بابنه، ولعمري ولمد ولد له ذكور؛ إنه ألبو الماسم  لال لتادة:"

 .(ٗ)وإبراهٌم والطٌب والمطهر"
ٌد أَبَا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم{ ]األحزاب :   [، أي:" ما كان دمحم أبًا ٓٗلوله تعالى:}َما َكاَن ُمَحمه

 .(٘)ألحد من رجالكم"
الناس دمحم أبا زٌد بن حارثة، وال أبا أحد من رجالكم ما كان أٌها  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٙ)الذٌن لم ٌلده دمحم؛ فٌحرم علٌه نكاح زوجته بعد فراله إٌاها"
أى: لم ٌكن أبا رجل منكم على الحمٌمة، حتى ٌثبت به وبٌنه ما ٌثبت  لال الزمخشري:" 

لٌسوا بؤوالده حمٌمة،  بٌن األب وولده من حرمة الصهر والنكاح، وزٌد واحد من رجالكم الذٌن
 .(2)فكان حكمه حكمكم، واالدعاء والتبنً من باب االختصاص والتمرٌب ال ؼٌر"

نهى تعالى أن ٌمال بعد هذا : "زٌد بن دمحم" أي : لم ٌكن أباه وإن كان لد  لال ابن كثٌر:" 
تبناه ، فإنه ، صلوات هللا علٌه وسبلمه ، لم ٌعش له ولد ذكر حتى بلػ الحلم ؛ فإنه ولد له الماسم 
، والطٌب ، والطاهر ، من خدٌجة فماتوا صؽارا ، وولد له إبراهٌم من مارٌة المبطٌة ، فمات 

ٌعا، وكان له من خدٌجة أربع بنات : زٌنب ، ورلٌة ، وأم كلثوم ، وفاطمة ، رضً أٌضا رض
هللا عنهم أجمعٌن ، فمات فً حٌاته ثبلث وتؤخرت فاطمة حتى أصٌبت به ، صلوات هللا وسبلمه 

 .(1)علٌه ، ثم ماتت بعده لستة أشهر"
 .(5)الطٌب والمطهر"ولعمري لمد ولد له ذكور وإنه ألبو الماسم وإبراهٌم و لال لتادة:" 

                                                           

 .2ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
( : "هذا إسناد ٕٕٗ/ٖ( ولال البوصٌري فً الزوابد )1ٓٓٗ(، وسنن ابن ماجه برلم )2ٖ،  ٖٓ/ ٖالمسند )(ٕ)

 .إسناد صحٌح"
 .2ٖٖٔ/5(:ص2ٙ52ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .21ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .21ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ:  (2)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٖٖٔ/5(:ص2ٙ51ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
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ِ َوَخاتََم النهبٌٌَِِّن{ ]األحزاب :   صلى هللا -[، أي:" ولكنهٓٗلوله تعالى:}َولَِكْن َرُسوَل َّللاه
 .(ٔ)رسول هللا وخاتم النبٌٌن، فبل نبوة بعده إلى ٌوم المٌامة" -علٌه وسلم
ولكنه رسول هللا وخاتم النبٌٌن، الذي ختم النبوة فطبع علٌها، فبل  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(ٕ)تفتح ألحد بعده إلى لٌام الساعة"
ولكن كان رسول هللا وكل رسول أبو أمته فٌما ٌرجع إلى وجوب  لال الزمخشري:" 

ة بٌن التولٌر والتعظٌم له علٌهم. ووجوب الشفمة والنصٌحة لهم علٌه، ال فً سابر األحكام الثابت
اآلباء واألبناء، وكان }خاتم النبٌٌن{، ٌعنى: أنه لو كان له ولد بالػ مبلػ الرجال لكان نبٌا ولم 

 .(ٗ)"(ٖ)«لو عاش لكان نبٌا»ٌكن هو خاتم األنبٌاء، كما ٌروى أنه لال فً إبراهٌم حٌن توفى: 
 .(٘)ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن{، لال: آخر نبً"عن لتادة:"} 
مثلً ومثل األنبٌاء كمثل رجل »رضً هللا، عنه لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن جابر  

ابتنى دارا فؤكملها وأحسنها إال موضع لبنة فكان من دخلها فنظر إلٌها لال: ما أحسنها! إال 
 .(ٙ)«موضع اللبنة فؤنا موضع اللبنة فختم بً األنبٌاء

 : "إن الرسالة والنبوة لد انمطعت ، فبل رسول أنس بن مالن لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بعدي وال نبً." لال : فَشّك ذلن على الناس، لال : لال: "ولكن المبشرات". لالوا : ٌا رسول هللا 

 .(2)، وما المبشرات ؟ لال : "رإٌا الرجل المسلم ، وهً جزء من أجزاء النبوة"
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "فُضلت على األنبٌاء بست : عن أبً هرٌرة ، رضً هللا عنه ، أن  

أْعِطٌُت جوامع الكلم ، ونُِصْرُت بالرعب ، وأِحلهت لً الؽنابم ، وجعلت لً األرض طهورا 
 .(1)ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلك كافة ، وختم بً النبٌون"

 : "إنً عند هللا لخاتم النبٌٌن وإن آدم لمْنَجِدل عن الِعْرباض بن سارٌة لال : لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(5)فً طٌنته"

دمحم بن جبٌر بن مطعم ، عن أبٌه ، رضً هللا عنه ، لال : سمعت رسول هللا صلى هللا  
علٌه وسلم ٌمول : "إن لً أسماء : أنا دمحم ، وأنا أحمد ، وأنا الماحً الذي ٌمحو هللا تعالى بً 

 .(ٓٔ)الذي ٌحشر الناس على لدمً ، وأنا العالب الذي لٌس بعده نبً" الكفر ، وأنا الحاشر
عن عبد الرحمن بن جبٌر لال : سمعت عبد هللا بن عمرو ٌمول : خرج علٌنا رسول هللا  

وال نبً بعدي ، أوتٌت فواتح الكلم  -ثبلثا  -ملسو هيلع هللا ىلص ٌوما كالموّدع ، فمال : "أنا دمحم النبً األمً 
وخواتمه ، وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش ، وتجوز بً ، وُعوفٌُت وُعوفٌْت وجوامعه 

أمتً ؛ فاسمعوا وأطٌعوا ما دمت فٌكم ، فإذا ذُهب بً فعلٌكم بكتاب هللا ، أحلّوا حبلله ، وحّرموا 
 .(ٔٔ)حرامه"
بً بعده فهذه اآلٌة نص فٌؤنه ال نبً بعده ، وإذا كان ال ن لال ابن كثٌر عند تفسٌر اآلٌة:" 

فبل رسول بعده بطرٌك األولى واألحرى ؛ ألن ممام الرسالة أخص من ممام النبوة ، فإن كل 
رسول نبً ، وال ٌنعكس. وبذلن وردت األحادٌث المتواترة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حدٌث جماعة 

                                                           

 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .21ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
مات صؽٌرا، ولو لضً أن »أبً أوفى: رأٌت إبراهٌم ابن النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟ لال: إسماعٌل: للت البن » الحدٌث (ٖ)

 .«ٌكون بعد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبً عاش ابنه، ولكن ال نبً بعده
 (، إسناده صحٌح. ٓٔ٘ٔ(، وابن ماجة فً السنن)5ٔٓ5ٔ(، وأحمد فً المسند )5ٗٔٙأخرجه البخاري )

 .ٗٗ٘/ٖالكشاؾ:  (ٗ)
 .1ٖٖٔ/5(:ص2ٙ55ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .1ٖٖٔ/5(:ص22ٓٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .(2ٕٕٕ( وسنن الترمذي برلم )2ٕٙ/ٖالمسند )(2)
 .(2ٙ٘( وسنن ابن ماجه برلم )ٖ٘٘ٔ( وسنن الترمذي برلم )ٖٕ٘صحٌح مسلم برلم )(1)
 .(2ٕٔ/ٗالمسند )(5)
 .(ٖٕٗ٘) ( وصحٌح مسلم برلمٕٖٖ٘صحٌح البخاري برلم )(ٓٔ)
 .( وفٌه ابن لهٌعة وهو ضعٌؾٕٔ/ٕالمسند )(ٔٔ)
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مه علٌه ، إلٌهم ، ثم من الصحابة.. فمن رحمة هللا تعالى بالعباد إرسال دمحم ، صلوات هللا وسبل
من تشرٌفه لهم ختم األنبٌاء والمرسلٌن به ، وإكمال الدٌن الحنٌؾ له. ولد أخبر تعالى فً كتابه 
، ورسوله فً السنة المتواترة عنه : أنه ال نبً بعده ؛ لٌعلموا أن كل َمِن ادعى هذا الممام بعده 

بؤنواع السحر والطبلسم  فهو كذاب أفان ، دجال ضال مضل ، ولو تخرق وشعبذ ، وأتى
والنٌَرجٌهات ، فكلها محال وضبلل عند أولً األلباب ، كما أجرى هللا ، سبحانه وتعالى ، على ٌد 
األسود العَْنسً بالٌمن ، ومسٌلمة الكذاب بالٌمامة ، من األحوال الفاسدة واأللوال الباردة ، ما 

ا هللا. وكذلن كل مدع لذلن إلى ٌوم علم كل ذي لب وفهم وِحجى أنهما كاذبان ضاالن ، لعنهم
المٌامة حتى ٌختموا بالمسٌح الدجال، فكل واحد من هإالء الكذابٌن ٌخلك هللا معه من األمور ما 
ٌشهد العلماء والمإمنون بكذب َمْن جاء بها. وهذا من تمام لطؾ هللا تعالى بخلمه ، فإنهم 

إال على سبٌل االتفاق ، أو لما لهم فٌه بضرورة الوالع ال ٌؤمرون بمعروؾ وال ٌنهون عن منكر 
من المماصد إلى ؼٌره ، وٌكون فً ؼاٌة اإلفن والفجور فً ألوالهم وأفعالهم ، كما لال تعالى : 

،  ٕٕٔ} َهْل أُنَبِّبُُكْم َعلَى َمْن تَنزُل الشهٌَاِطٌُن * تَنزُل َعلَى ُكّلِ أَفهاٍن أَثٌٍِم { اآلٌة ]الشعراء : 
ؾ األنبٌاء ، علٌهم السبلم ، فإنهم فً ؼاٌة البر والصدق والرشد واالستمامة [. وهذا بخبلٕٕٕ

والعدل فٌما ٌمولونه وٌفعلونه وٌؤمرون به وٌنهون عنه ، مع ما ٌإٌدون به من الخوارق للعادات 
، واألدلة الواضحات ، والبراهٌن الباهرات ، فصلوات هللا وسبلمه علٌهم دابما مستمرا ما دامت 

 .(ٔ)السموات"األرض و
 .(ٕ)«ولكن نبٌا ختم النبٌٌن»لراءة ابن مسعود: وفً  
 .(ٖ)، بكسر التاء«وخاتم النبٌٌن»ولرئ: 
ٍء َعِلًٌما{ ]األحزاب :   ًْ ُ بُِكّلِ َش [، أي:" وكان هللا بكل شًء من ٓٗلوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه

 .(ٗ)أعمالكم علًٌما، ال ٌخفى علٌه شًء"
وكان هللا بكل شًء من أعمالكم وممالكم وؼٌر ذلن ذا علم ال ٌخفى  لال الطبري: ٌمول:" 

 .(٘)علٌه شًء"
 [:ٓٗ-ٖٙفوابد اآلٌات:]

 بٌان أن المإمن الحك ال خٌرة عنده فً أمر ٌمضً فٌه هللا ورسوله بالجواز أو المنع. -ٔ
 بٌان أن من ٌعص هللا ورسوله ٌخرج عن طرٌك الهداٌة إلى طرٌك الضبللة. -ٕ
ٌِْه َوَسلهَم. جواز -ٖ  عتاب هللا تعالى لرسوله َصلهى هللاُ َعلَ
ٌِْه َوَسلهَم. -ٗ  بٌان شدة حٌاء الرسول َصلهى هللاُ َعلَ
 بٌان إكرام هللا لزٌد بؤن جعل اسمه ٌمرأ على ألسنة المإمنٌن إلى ٌوم الدٌن. -٘
ا اختاره هللا ورسوله بٌان إفضال هللا على زٌنب لما سلمت أمرها هلل وتركت ما اختارته لم -ٙ

 فجعلها زوجة لرسول هللا وتولى عمد نكاحها فً السماء فكانت تفاخر نساءها بذلن.
 تمرٌر حدٌث ما ترن عبد شٌبا هلل إال عوضه هللا خٌرا منه. -2
 إبطال أحكام التبنً التً كانت فً الجاهلٌة. -1
ٌِْه َوَسلهَم وكون -5  ه خاتم األنبٌاء فبل نبً بعده.تمرٌر نبوة الرسول َصلهى هللاُ َعلَ
 
 

 المرآن
َ ِذْكًرا َكثًٌِرا ) ({ ]األحزاب : ٕٗ( َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصٌاًل )ٔٗ}ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاَّ

ٗٔ-ٕٗ ] 

                                                           

 .]بتصرؾ[ٖٔٗ، 1ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٗٗ٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (ٕ)
 .25ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .21ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
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 التفسٌر: 
وجوارحكم ِذْكًرا ٌا أٌها الذٌن َصدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، اذكروا هللا بملوبكم وألسنتكم 

كثًٌرا، واشؽلوا أولاتكم بذكر هللا تعالى عند الصباح والمساء، وأدبار الصلوات المفروضات، 
وعند العوارض واألسباب، فإن ذلن عبادة مشروعة، تدعو إلى محبة هللا، وكؾ اللسان عن 

 اآلثام، وتعٌن على كل خٌر.
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن َصدهلوا هللا ورسوله ٔٗزاب : لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]األح

 .(ٔ)وعملوا بشرعه"
  .(ٕ)ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله" لال الطبري:"

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه 
هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى أن المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ 

 .(ٖ)فواته نمص فً اإلٌمان"
إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها سمعن؛ "لال ابن مسعود رضً هللا عنه: 

 .(ٕ)فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"
فإنه فً التوراة: ٌا أٌها لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، 

 .(ٗ)المساكٌن"
َ ِذْكًرا َكثًٌِرا{ ]األحزاب :  [، أي:" اذكروا هللا بملوبكم وألسنتكم ٔٗلوله تعالى:}اْذُكُروا َّللاه

 .(٘)وجوارحكم ِذْكًرا كثًٌرا"
اذكروا هللا بملوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرا كثٌرا، فبل تخلو أبدانكم  لال الطبري: ٌمول:"

 .(ٙ)كره فً حال من أحوال طالتكم ذلن"من ذ
لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى آمًرا عباده المإمنٌن بكثرة ذكرهم لربهم تعالى ، المنعم علٌهم 

  .(2)بؤنواع النعم وأصناؾ المنن ، لما لهم فً ذلن من جزٌل الثواب ، وجمٌل المآب"
 .(1)ٌعنً: باللسان" لال السدي:"

 .(5)بالتسبٌح والتكبٌر والتهلٌل والتحمٌد، وذكروه على كل حال"لال مماتل:" باللسان، 
 .(ٓٔ)لال ٌحٌى: "وهذا ذكر لٌس فٌه ولت وهو تطوع"

ٌمول: ال ٌفرض على عباده فرٌضة إال جعل لها حدا معلوما، ثم عذر  لال ابن عباس:"
دا فً تركه إال أهلها فً حال عذر ؼٌر الذكر، فإن هللا لم ٌجعل له حدا ٌنتهً إلٌه ولم ٌعذر أح

مؽلوبا على عمله، لال: }فاذكروا هللا لٌاما ولعودا وعلى جنوبكم{ باللٌل والنهار فً البر والبحر، 
 .(ٔٔ)وفً السفر والحضر، والؽنى والفمر، والسمم والصحة، والسر والعبلنٌة، وعلى كل حال"

 : "أال أنببكم بخٌر أعمالكم عن أبً الدرداء ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
وأزكاها عند ملٌككم ، وأرفعها فً درجاتكم ، وخٌر لكم من إعطاء الذهب والَورق ، وخٌر لكم 

                                                           

 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .25ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .  2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .25ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٕٗ/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (1)
 .1ٖٖٔ/5(:ص22ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٕٗ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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من أن تلموا عدوكم فتضربوا أعنالهم ، وٌضربوا أعنالكم ؟" لالوا : وما هو ٌا رسول هللا ؟ لال 
 .(ٔ): "ذكر هللا عز وجل"

سمعت أبا هرٌرة ٌمول : دعاء سمعته من رسول هللا صلى عن أبً سعد الِحْمصً لال : 
هللا علٌه وسلم ال أدعه : "اللهم ، اجعلنً أعظم شكرن ، وأتبع نصٌحتن ، وأكثر ذكرن ، وأحفظ 

 .(ٕ)وصٌتن"
عن أبً سعٌد الخدري ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أكثروا ذكر هللا حتى ٌمولوا : 

 .(ٖ)مجنون"
باس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اذكروا هللا ذكرا كثٌرا حتى ٌمول المنافمون : عن ابن ع

 .(ٗ)تراءون"
عن عبد هللا بن عمرو لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ما من لوم جلسوا مجلسا لم ٌذكروا هللا 

 .(٘)فٌه ، إال رأوه حسرة ٌوم المٌامة"
وسبحوا ربكم فً الصباح  [، أي:"ُٕٗحوهُ بُْكَرةً َوأَِصٌبًل{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوَسبِّ 

 . (ٙ)"والمساء
 .(2)ٌمول: صلوا له ؼدوة صبلة الصبح، وعشٌا صبلة العصر" لال الطبري: "
ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن  لال ابن كثٌر:" أي : عند الصباح والمساء ، كموله : } فَُسْبَحاَن َّللاه

 .(1)["1ٔ،  2ٔتُْصبُِحوَن َولَهُ اْلَحْمُد فًِ السهَمَواِت َواألْرِض َوَعِشًٌّا َوِحٌَن تُْظِهُروَن { ]الروم : 
 .(5)العصر"عن لتادة، لوله: "}وسبحوه بكرة وأصٌبل{، صبلة الؽداة، وصبلة 

  .(ٓٔ)لال مماتل:" ٌمول: صلوا هلل بكرة بالؽداة وأصٌبل بالعشى"
 

 المرآن
ٌُْكْم َوَماَلئَِكتُهُ ِلٌُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن رَ  ِحًٌما }ُهَو الَِّذي ٌَُصلًِّ َعلَ

 [ ٖٗ({ ]األحزاب : ٖٗ)
 التفسٌر: 
ٌرحمكم وٌثنً علٌكم وتدعو لكم مبلبكته؛ لٌخرجكم من ظلمات الجهل والضبلل إلى هو الذي 

نور اإلسبلم، وكان بالمإمنٌن رحًٌما فً الدنٌا واآلخرة، ال ٌعذبهم ما داموا مطٌعٌن مخلصٌن 
 له.

 سبب النزول:
 .(ٔٔ)نزلت فً األنصار" لال مماتل:" 
ٌُْكْم   [، أي:" هو الذي ٌرحمكم َٖٗوَمبَلبَِكتُهُ{ ]األحزاب : لوله تعالى:}ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ َعلَ

 .(ٕٔ)وٌثنً علٌكم وتدعو لكم مبلبكته"

                                                           

 .(25ٖٓ( وسنن ابن ماجه برلم )22ٖٖ( وسنن الترمذي برلم )5٘ٔ/٘المسند )(ٔ)
 .(22ٗ/ٕالمسند )(ٕ)
 .( وفٌه دراج ، عن أبً الهٌثم ضعٌؾ1ٙ/ٖالمسند )(ٖ)
( : "فٌه الحسٌن بن أبً جعفر 2ٙ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )5ٙٔ/ٕٔ) المعجم الكبٌر للطبرانً(ٗ)

 .الجعفري وهو ضعٌؾ"
 .( : "رجاله رجال الصحٌح"1ٓ/ٓٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٕٗ/ٕالمسند )(٘)
 .1ٙٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .25ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (1)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .1ٖٖٔ/5(:ص22ٕٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕٔ)
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ٌمول تعالى ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثٌر وتسبحونه بكرة  لال الطبري: "
وأصٌبل إذا أنتم فعلتم ذلن، الذي ٌرحمكم، وٌثنً علٌكم هو وٌدعو لكم مبلبكته. ولٌل: إن معنى 

 .(ٔ)لوله: }ٌصلً علٌكم ومبلبكته{: ٌشٌع عنكم الذكر الجمٌل فً عباد هللا"
وأصٌبل{ فإذا فعلتم ذلن؛ صلى علٌكم هو ولال: }وسبحوه بكرة  لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)ومبلبكته"
 .(ٖ)ٌمول هو الذي ٌؽفر لكم وٌؤمر المبلبكة باالستؽفار لكم" لال مماتل:" 
 .(ٗ)صبلة هللا على خلمه رحمته وهداٌته إٌاهم" لال الزجاج:" 
 :(٘)أي ٌبارن علٌكم لال األعشى لال أبو عبٌدة:" 

ٌِْت  ٌِْن مثل الذي َصله  فَاْؼتَِمضً ... نَوًما فإنه ِلَجْنِب المرِء ُمْضَطجعاَعلَ
من هللا: الرحمة والمؽفرة. لال هللا تعالى: }إن هللا ومبلبكته « الصبلة»لال ابن لتٌبة:"  

[ ٖٗ[ . ولال: }هو الذي ٌصلً علٌكم ومبلبكته{ ]األحزاب: ٌٙ٘صلون على النبً{ ]األحزاب: 
[ أي: مؽفرة. ولال النبً، صلى 2٘ٔورحمة{ ]البمرة:  ولال: }أولبن علٌهم صلوات من ربهم

 . (2)ٌرٌد: ارحمهم واؼفر لهم". (ٙ)«اللهم صل على آل أبً أوفى»هللا علٌه وسلم: 
 .(1)لال أبو العالٌة :"لال: صبله هللا:، ثناإه وصبلة المبلبكة علٌهم: السبلم الدعاء" 
ته{، لال: ٌؽفر لكم، وتستؽفر لكم سعٌد بن جبٌر، لوله: "}هو الذي ٌصلً علٌكم ومبلبك 
 .(5)مبلبكته"

ٌُْكْم َوَمبلبَِكتُهُ {: هذا تهٌٌج إلى الذكر ، أي : إنه لال ابن كثٌر:" لوله :} ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ َعلَ
ٌُْكْم  آٌَاتِنَا سبحانه ٌذكركم فاذكروه أنتم ، كموله تعالى : } َكَما أَْرَسْلنَا فٌُِكْم َرُسوال ِمْنُكْم ٌَتْلُو َعلَ

ٌُكْم َوٌُعَلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌُعَلُِّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن. فَاْذُكُرونًِ أَْذُكرْ  ُكْم َواْشُكُروا ِلً َوٌَُزّكِ
نفسه ذكرته  ٌمول هللا : َمْن ذكرنً فً»[. ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : ٕ٘ٔ،  َٔ٘ٔوال تَْكفُُروِن { ]البمرة : 

 .(ٓٔ)«فً نفسً ، وَمْن ذكرنً فً َمؤل ذكرته فً مؤل خٌر منهم
 .(ٔٔ)والصبلة من هللا ثناإه على العبد عند المبلبكة ، حكاه البخاري عن أبً العالٌة

                                                           

 .25ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرىن:  (ٗ)
لصٌدة ٌمدح بها )هوذة بن علً الحنفً( وٌروى: )ٌوما(  ، وهو منٙٓٔالبٌت فً "دٌوان األعشى" ص (٘)

 5ٗٔ، و"مراتب النحوٌٌن" ص .5ٖ٘/ ٔوهو فً "الخزانة" ، بدل )نوما(
، وابن ماجه 2، والنسابً فً الزكاة باب 2ٙٔ، ومسلم فً الزكاة حدٌث 5٘ٔ/ ٕأخرجه البخاري فً الزكاة (ٙ)

، 2٘ٔ/ ٗ، ٕ٘ٔ/ ٕالبٌهمً فً السنن الكبرى ، و1ٖٔ -ٖ٘٘، ٖٖ٘/ ٗ، وأحمد فً المسند 25ٙٔماجه حدٌث 
/ ٘ٔ، 1ٕٖ/ ٔ، والمرطبً فً تفسٌره ٙٗٔ/ ٗ، وابن كثٌر فً تفسٌره ٘ٗٔ/ ٖ، والبؽوي فً شرح السنة ٘/ 2

، والسٌوطً فً الدر ٕٙٔ/ ٗ، والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار ٕٗ/ ٘، والبخاري فً التارٌخ الكبٌر 1ٔٔ
، والساعاتً فً منحة المعبود ٖٕ٘/ ٗٔ، 5ٖٔ/ ٕٔدي فً تارٌخ بؽداد ، والخطٌب البؽدا2ٕ٘/ ٖالمنثور 

/ 2، وابن الجوزي فً زاد المسٌر 5ٙ/ ٘، وأبو نعٌم فً حلٌة األولٌاء 1٘ٗ/ ٘، والبؽوي فً شرح السنة 1ٖٖ
، وابن حجر فً فتح 15ٔ/ ٕ، والماضً عٌاض فً الشفاء ٙ٘ٔ/ ٗ، والزبٌدي فً إتحاؾ السادة المتمٌن 1ٕ

، وابن حجر فً الكافً ٓٔ/ 1ٔ، والطبرانً فً المعجم الكبٌر 5ٙٔ، ٖٙٔ/ ٔٔ، ٖٗ٘، 1ٗٗ/ 2ي البار
، وابن عدي فً الكامل فً 5ٔ٘/ ٕ، وابن أبً شٌبة فً مصنفه 2ٖٔ، 25والشافً فً تخرٌج أحادٌث الكشاؾ 

 .ٕٕٕٔ/ ٙالضعفاء 
 .ٕ٘٘تؤوٌل مشكل المرآن:  (2)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
( من حدٌث أبً هرٌرة ، 2ٕ٘ٙ( ومسلم فً صحٌحه برلم )2ٗٓ٘رواه البخاري فً صحٌحه برلم )(ٓٔ)

 .رضً هللا عنه
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓٗٔوأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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ٌِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم  ولال ؼٌره : الصبلة من هللا : الرحمة ورد بموله : } أُولَبَِن َعلَ
 .َوَرْحَمةٌ {

 ولد ٌمال : ال منافاة بٌن المولٌن وهللا أعلم.
وأما الصبلة من المبلبكة ، فبمعنى الدعاء للناس واالستؽفار، كموله : } الهِذٌَن ٌَْحِملُوَن 

َربهنَا َوِسْعَت كُله اْلعَْرَش َوَمْن َحْولَهُ ٌَُسبُِّحوَن بَِحْمِد َربِِّهْم َوٌُْإِمنُوَن بِِه َوٌَْستَْؽِفُروَن ِللهِذٌَن آَمنُوا 
ٍء َرْحَمةً َوِعْلًما فَاْؼِفْر ِللهِذٌَن تَابُوا َواتهبَعُوا َسبٌِلََن َولِِهْم َعَذاَب اْلَجِحٌِم َربهنَا َوأَْدِخلْ  ًْ ُهْم َجنهاِت َعْدٍن َش

ٌهاتِِهْم إِ  نهَن أَْنَت اْلعَِزٌُز اْلَحِكٌُم َولِِهُم السهٌِّبَاِت { الهتًِ َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن آبَابِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ
 .(ٔ)["5 - 2اآلٌة. ]ؼافر : 

اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم كما صلٌت على :»عن سفٌان، "أنه سبل، عن لوله 
األنبٌاء فمال: إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم لال: أكرم هللا أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فصلى علٌهم كما صلى على 

 .(ٕ)هو الذي ٌصلً علٌكم ومبلبكته"
عن الحسن:" إن بنً إسرابٌل سؤلوا موسى علٌه السبلم هل ٌصلً ربن؟ فكان ذلن كبر  

فً صدر موسى علٌه السبلم، فؤوحى هللا إلٌه: أخبرهم أنً أصلً، وأن صبلتً رحمتً سبمت 
 .(ٖ)ؼضبً"
للت لجبرٌل علٌه السبلم: هل »هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أبً هرٌرة رضً هللا، عنه لال: لال رسول  

 .(ٗ)«ٌصلً ربن؟ لال نعم. للت: وما صبلته؟ لال: سبوح لدوس سبمت رحمتً ؼضبً
[، أي:" لٌخرجكم من ٖٗلوله تعالى:}ِلٌُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر{ ]األحزاب :  

 .(٘)ظلمات الجهل والضبلل إلى نور اإلسبلم"
 .(ٙ)من الضبللة إلى الهدى، لال: والضبللة الظلمات، والنور: الهدى" لال ابن زٌد:"

ٌمول: تدعو مبلبكة هللا لكم؛ فٌخرجكم هللا من الضبللة إلى الهدى، ومن  لال الطبري: "
 .(2)الكفر إلى اإلٌمان"

 .(1)ٌعنً: من الشرن إلى اإلٌمان" لال مماتل:" 
رحمته بكم وثنابه علٌكم ، ودعاء مبلبكته لكم ، ٌخرجكم من لال ابن كثٌر:" أي : بسبب 

ظلمات الجهل والضبلل إلى نور الهدى والٌمٌن. } َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحًٌما { أي : فً الدنٌا 
واآلخرة ، أما فً الدنٌا : فإنه هداهم إلى الحك الذي جهله ؼٌرهم ، وبَّصرهم الطرٌك الذي َضله 

ن سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشٌاعهم من الطؽام. وأما رحمته بهم عنه وحاد عنه م
فً اآلخرة : فآمنهم من الفزع األكبر ، وأمر مبلبكته ٌتلمونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من 

 .(5)النار ، وما ذان إال لمحبته لهم ورأفته بهم"
ملسو هيلع هللا ىلص فً نفر من أصحابه وصبً فً عن أنس ، رضً هللا عنه ، لال : مر رسول هللا 

الطرٌك ، فلما رأت أمه الموم خشٌت على ولدها أن ٌوطؤ ، فؤلبلت تسعى وتمول : ابنً ابنً ، 
َوَسعَت فؤخذته ، فمال الموم : ٌا رسول هللا ، ما كانت هذه لتلمً ابنها فً النار. لال : فََخفهضهم 

 .(ٓٔ)ال : "وال هللا ، ال ٌلمً حبٌبه فً النار"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ول

                                                           

 .ٖٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٕٓ-25ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .55ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٙٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .(ٗٓٔ/ٖالمسند )(ٓٔ)
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عن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى امرأة من السبً لد أخذت و
صبٌا لها ، فؤلصمته إلى صدرها ، وأرضعته فمال : "أترون هذه تلمً ولدها فً النار وهً تمدر 

 .(ٔ) ، هلل أرحم بعباده من هذه بولدها"على ذلن ؟" لالوا : ال. لال : "فوهللا
[، أي:" وكان بالمإمنٌن رحًٌما فً ٖٗلوله تعالى:}َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحًٌما{ ]األحزاب :  

  .(ٕ)الدنٌا واآلخرة، ال ٌعذبهم ما داموا مطٌعٌن مخلصٌن له"
هم له مطٌعون، وكان بالمإمنٌن به ورسوله ذا رحمة أن ٌعذبهم و لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٖ)وألمره متبعون"
 

 المرآن
 [ ٗٗ({ ]األحزاب : ٗٗ}تَِحٌَّتُُهْم ٌَْوَم ٌَْلمَْونَهُ َساَلٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَْجًرا َكِرًٌما )

 التفسٌر: 
تحٌة هإالء المإمنٌن من هللا فً الجنة ٌوم ٌلمونه سبلم، وأمان لهم من عذاب هللا، ولد أعده لهم 

 وهو الجنة.ثوابًا حسنًا، 
[، أي:" تحٌة هإالء المإمنٌن من ٗٗلوله تعالى:}تَِحٌهتُُهْم ٌَْوَم ٌَْلمَْونَهُ َسبَلٌم{ ]األحزاب :  

 .(ٗ)هللا فً الجنة ٌوم ٌلمونه سبلم، وأمان لهم من عذاب هللا"
تحٌة هإالء المإمنٌن ٌوم المٌامة فً الجنة سبلم، ٌمول بعضهم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(٘)لبعض: أمنة لنا ولكم بدخولنا هذا المدخل من هللا أن ٌعذبنا بالنار أبدا"
 .(ٙ)تحٌة أهل الجنة السبلم" لال لتادة:" 
 .(2)ٌعنً: تسلٌم المبلبكة علٌهم" لال مماتل:" 
 .(1)تحٌٌهم المبلبكة عن هللا بالسبلم" لال الحسن:" 
لال البراء بن عازب:"ٌوم ٌلمون ملن الموت، لٌس من مإمن ٌمبض روحه إال سلم  

 .(5)علٌه"
} تَِحٌهتُُهْم { أي : من هللا تعالى ٌوم ٌلمونه  -وهللا أعلم  -الظاهر أن المراد  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)["1٘} َسبلٌم { أي : ٌوم ٌسلم علٌهم كما لال تعالى : } َسبلٌم لَْوال ِمْن َرّبٍ َرِحٌٍم { ]ٌس : 
لهم ثوابًا حسنًا،  [، أي:" ولد أعده ٗٗلوله تعالى:}َوأََعده لَُهْم أَْجًرا َكِرًٌما{ ]األحزاب :  

   .(ٔٔ)وهو الجنة"
ٌمول: وأعد لهإالء المإمنٌن ثوابا لهم على طاعتهم إٌاه فً الدنٌا، كرٌما،  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)وذلن هو الجنة"
 .(ٖٔ)عن لتادة: "}وأعد لهم أجرا كرٌما{، أي: الجنة" 
ولد ٌستدل بموله تعالى : } َدْعَواُهْم فٌَِها ُسْبَحانََن اللهُهمه َوتَِحٌهتُُهْم فٌَِها َسبلٌم  لال ابن كثٌر:" 

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ]ٌونس :  [ ، ولوله : } َوأََعده لَُهْم أَْجًرا َكِرًٌما { َٓٔوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد لِِله

                                                           

 .(555٘صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .1ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .55ٗ/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .2ٕ٘/ٕحكاه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (1)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٕٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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والمشارب ، والمبلبس والمساكن ، والمناكح والمبلذ والمناظر ٌعنً : الجنة وما فٌها من المآكل 
 .(ٔ)وما ال عٌن رأت ، وال أذن سمعت ، وال خطر على للب بشر"

 [:ٗٗ-ٔٗفوابد اآلٌات:]
 وجوب ذكر هللا تعالى كثٌراً لٌل نهار ووجوب تسبٌحه صباح مساء. -ٔ

للٌل والنهار كالنسابً ولد صنؾ الناس فً األذكار المتعلمة بآناء ا لال ابن كثٌر:" 
والمعمري وؼٌرهما، ومن أحسن الكتب المإلفة فً ذلن كتاب األذكار للشٌخ محًٌ الدٌن 

 .(ٕ)النووي ، رحمه هللا تعالى"

                                                           

 .2ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)

دار الهدى وعلٌه تخرٌج البن عبلن اسمه : ولد طبع كتاب األذكار بتحمٌك الشٌخ عبد المادر األرناإوط فً 
 "الفتوحات الربانٌة" طبع فً الهند.
 هذا ولد جاء فً نسخة "ت" بعد هذه الفمرة ما ٌلً : 
"فذكر هللا أصل مواالة هللا ، عز وجل ، ورأسها. والؽفلة أصل معاداته ورأسها ، فإن العبد ال ٌزال ٌذكر ربه 

عنه حتى ٌبؽضه وٌعادٌه. لال هللا تعالى : )وال تطع من أؼفلنا للبه عن ذكرنا  حتى ٌحبه فٌوالٌه ، وال ٌزال ٌؽفل
واتبع هواه وكان أمره فرطا( وما استجلبت نعم هللا تعالى واستدفعت نممة بمثل ذكر هللا ، فالذكر جبلب النعم 

ع عن الذٌن آمنوا( فدفعه دفاع النمم. لال تعالى : )إن هللا ٌدفع عن الذٌن آمنوا( وفً المراءة األخرى : )ٌداف
ودفاعه عنهم بحسب لوة إٌمانهم وكماله ومادة اإلٌمان ولوته بذكر هللا ، فمن كان أكمل إٌمانا وأكثر ذكرا كان 
دفاع هللا عنه ، ودفعه أعظم. ومن نمص نمص ذكر بذكر ونسٌان بنسٌان ، ولال تعالى : )وإذ تؤذن ربكم لبن 

، والشكر جبلب النعم ، موجب للمزٌد. لال بعض السلؾ : ما ألبح الؽفلة  شكرتم ألزٌدنكم( والذكر رأس الشكر
عن ذكر من ال ٌؽفل عن برن. ومجالس الذكر رٌاض الجنة كما روى ابن أبً الدنٌا من حدٌث جابر ، عن عبد 

للنا ٌا رسول هللا : وما رٌاض هللا لال : خرج علٌنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : "ٌؤٌها الناس ارتعوا فً رٌاض الجنة" 
الجنة ؟ لال : "مجالس الذكر" ، ثم لال : "اؼدوا وروحوا فاذكروا فمن كان ٌحب أن ٌعلم منزلته عند هللا ، 
فلٌنظر كٌؾ منزلة هللا عنده ، فإن هللا ٌنزل العبد منه حٌث أنزله من نفسه". فمجالس الذكر مجالس المبلبكة كما 

ة ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن هلل مبلبكة فَْضبل عن كتاب فً الصحٌحٌن عن أبً هرٌر
الناس ٌطوفون فً الطرٌك ٌلتمسون أهل الذكر ، فإذا وجدوا لوًما ٌذكرون هللا تنادوا هلم إلى حاجتكم ، فتحؾ 

عبادي ؟ لال : ٌمولون : ٌسبحونن وٌكبرونن بؤجنحتها إلى السماء الدنٌا ، فٌسؤلهم ربهم وهو أعلم بهم : ما ٌمول 
وٌحمدونن وٌمجدونن لال : وهل رأونً ؟ لال : ٌمولون : ال وهللا ٌا ربنا ما رأون ، فٌمول : كٌؾ لو أنهم 
رأونً ؟ لال : فٌمولون : لو أنهم رأون كانوا أشد عبادة وأشد تحمٌدا وتمجٌدا ، وأكثر تسبٌحا ، فٌمول : ما 

: ٌسؤلونن الجنة ، فٌمول : وهل رأوها ؟ فٌمولون : ال وهللا ٌا ربنا ما رأوها ، فٌمول : كٌؾ  ٌسؤلونً ؟ فٌمولون
لو رأوها ؟ فٌمولون : لو رأوها كانوا أشد حرصا علٌها ، وأشد لها طلبا ، وأعظم فٌها رؼبة ، فٌمول : مم 

وهللا ٌا ربنا ما رأوها ، فٌمول : كٌؾ ٌتعوذون ؟ لال : فٌمولون : من النار ، فٌمول : هل رأوها ؟ فٌمولون : ال 
لو رأوها ؟ فٌمولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة ، فٌمول : فؤشهدكم أنً لد ؼفرت لهم ، 
فٌمول ملن من المبلبكة : إن فٌهم فبلنا لٌس منهم ، إنما جاء لحاجة. لال : هم الموم ال ٌشمى بهم جلٌسهم" ، فهذا 

[ وإن ٖٔعلى نفوسهم وعلى جلٌسهم ، فلهم نصٌب من لوله : )وجعلنً مباركا أٌنما كنت( ]مرٌم : من بركتهم 
هللا ، عز وجل ، لٌباهى بالذاكرٌن المبلبكة ، كما روى مسلم فً صحٌحه عن أبً سعٌد الخدري لال : خرج 

ل : ما أجلسكم إال ذلن ؟ لالوا : معاوٌة على حلمة فً المسجد ، فمال : ما أجلسكم ؟ لالوا : جلسنا نذكر هللا. لا
 وهللا ما أجلسنا إال ذلن. لال : أما إنً لم أسؤلكم تهمة لكم ، وما كان أحد بمنزلتً من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألل

ما هدانا عنه حدٌثا منً ، وإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج على حلمة من أصحابه. لالوا : جلسنا نذكر هللا ونحمده على 
لئلسبلم ، وَمْن علٌنا بن. لال : "آهلل ما أجلسكم إال ذلن ؟" لالوا : آهلل ما أجلسنا إال ذلن ؟ لال : "أما إنً لم 
أستحلفكم تهمة لكم ، ولكن أتانً جبرٌل فؤخبرنً أن هللا ٌباهً بكم المبلبكة" فهذه المباهاة من الرب تبارن 

 بته له وأن له مزٌة على ؼٌره من األعمال.وتعالى ، دلٌل على شرؾ الذكر عنده ومح
والذكر نوعان : أحدهما : ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء علٌه ، وتنزٌهه وتمدٌسه عما ال ٌلٌك به وهذا أٌضا 
نوعان : أحدهما : إنشاء الثناء بها من الذاكر ، وهذا النوع هو المذكور فً الحدٌث نحو : سبحان هللا والحمد هلل 

ه إال هللا وهللا أكبر ، وسبحان هللا وبحمده ، وال إله إال هللا وحده ال شرٌن له ، له الملن وله الحمد وهو ، وال إل
على كل شًء لدٌر ، ونحو ذلن ، فؤفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو : سبحان هللا عدد خلمه ، فهذا 

السماء ، وعدد ما خلك فً األرض ، وعدد ما  أفضل من مجرد سبحان هللا ، ولول : الحمد هلل عدد ما خلك فً
خلك بٌنهما ، وعدد ما هو خالك ، أفضل من مجرد لولن : الحمد هلل ، وهذا فً حدٌث جوٌرٌة أن النبً صلى 
هللا علٌه وسلم لال لها : "لمد للت بعدن أربع كلمات ثبلث مرات لو وزنت بما للت منذ الٌوم ، لوزنتهن : 



ٕ1٘ 
 

                                                                                                                                                                      

سبحان هللا رضا نفسه ، سبحان هللا زنة عرشه ، سبحان هللا مداد كلماته". رواه مسلم.  سبحان هللا عدد خلمه ،
وفً الترمذي وسنن أبً داود عن سعد بن أبً ولاص أنه دخل مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على امرأة بٌن ٌدٌها نوى أو 

ال : سبحان هللا عدد ما خلك فً حصى تسبح به ، فمال : "أخبرن بما هو أٌسر علٌن من هذا وأفضل ؟" فم
السماء ، وسبحان هللا عدد ما خلك فً األرض ، وسبحان هللا عدد ما بٌن ذلن ، وسبحان هللا عدد ما هو خالك ، 
 وهللا أكبر مثل ذلن ، وال إله إال هللا مثل ذلن ، وال حول وال لوة إال باهلل مثل ذلن".

ى بؤحكام أسمابه وصفاته نحو لولن : إن هللا ، عز وجل ، ٌسمع والنوع الثانً : الخبر عن الرب تبارن وتعال
أصوات عباده ، وٌرى حركاتهم ، وال ٌخفى علٌه خافٌة من أعمالهم ، وهو أرحم من آبابهم وأمهاتهم ، وهو 
على كل شًء لدٌر ، وهو أفرح بتوبة عبده من الفالد الواجد ونحو ذلن. وأفضل هذا النوع الثناء علٌه بما أثنى 
به على نفسه ، وبما أثنى علٌه رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من ؼٌر تحرٌؾ وال تعطٌل ، ومن ؼٌر تشبٌه وال تمثٌل كما لال : 
 )لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر( ، وهذا النوع أٌضا ثبلثة أنواع : حمد ، وثناء ، ومجد.

 ٌكون المحب الساكت حامدا ، وال المثنى ببل فالحمد : اإلخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ، وال
محبة حامدا ، حتى ٌجمع له المحبة والثناء ، فإن كرر المحامد شٌبا بعد شًء ، كانت ثناء ، فإن كان المدح 
بصفات الجبلل والعظمة والكبرٌاء والملن كان مجدا. لد جمع هللا تعالى لعبده األنواع الثبلثة فى أول سورة 

فإذا لال العبد : )الحمد هلل رب العالمٌن( لال هللا : حمدنً عبدي ، وإذا لال : )الرحمن الرحٌم(  فاتحة الكتاب ،
ًه عبدي. وإذا لال : )مالن ٌوم الدٌن( لال : مجدنً عبدي.  لال : أثنى َعلَ

ا عنه بؤنه والنوع الثانً من الذكر : ذكر أمره ونهٌه وأحكامه ، وهذا أٌضا نوعان : أحدهما : ذكره بذلن إخبار
أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ، والثانً : ذكره عند أمره فٌبادر إلٌه ، وعند نهٌه فٌهرب منه ، 
فذكر أمره ونهٌه شًء ، وذكره عند أمره ونهٌه شًء آخر ، فإذا اجتمعت هذه األنواع للذاكر ، فذكره أفضل 
 الذكر وأجله وأعظمه.

 فابدة : 
األكبر ، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فٌه النٌة ، ومن ذكره تعالى ذكر آالبه وإنعامه  فهذا ذكره هو الفمه

وإحسانه وأٌادٌه وموالع فضله على عبٌده ، وهذا من أجل أنواع الذكر ، فهذه خمسة أنواع ، وهً تكون بالملب 
ٌثمر المعرفة ، وٌصح المحبة ، واللسان ، وإنما كان ذكر الملب وحده أفضل من ذكر اللسان ؛ ألن ذكر الملب 

وٌثٌر الحٌاء ، وٌبعث على المخافة ، وٌدعو إلى المرالبة ، وٌردع عن التمصٌر فً الطاعة والتهاون فً 
 المعاصً والسٌبات ، وذكر اللسان وحده ال ٌوجب شٌبا ما من تلن األثمار ، وإن أثمر شٌبا ما ، فثمرته ضعٌفة.

ذكر ثناء على هللا ، عز وجل ، بجمٌل صفاته وآالبه وأسمابه ، والدعاء سإال والذكر أفضل من الدعاء ؛ ألن ال
العبد حاجته ، فؤٌن هذا من هذا ؟ ولهذا جاء فً الحدٌث : "َمْن شؽله ذكري عن مسؤلتً أعطٌته أفضل ما أعطً 

اجته ، ثم ٌسؤل حاجته السابلٌن". ولهذا كان مستحبا فً الدعاء أن ٌبدأ الداعً بحمد هللا والثناء علٌه بٌن ٌدي ح
كما جاء فً حدٌث فضالة بن عبٌد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجبل ٌدعو فً صبلته لم ٌحمد هللا ولم ٌصل على 

ٌبدأ بتحمٌد النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لمد عجل هذا" ، ثم دعاه فمال له أو لؽٌره : "إذا صلى أحدكم ، فل
ربه والثناء علٌه ، ثم ٌصلً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم ٌدعو بما شاء ". رواه اإلمام أحمد والترمذي ، ولال : حدٌث 
حسن صحٌح. وهكذا دعا ذو النون الذي لال فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "دعوة أخً ذي النون ما دعا بها مكروب إال فرج 

إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن" وفً الترمذي : دعوة أخً ذي النون إذ دعا بها فً  هللا كربه : ال
بطن الحوت : ال إله إال أنت سبحانن إنً كنت من الظالمٌن ، فإنه لم ٌدع بها مسلم فً شًء لط إال استجاب هللا 
 له". وهكذا عامة األدعٌة النبوٌة ، ومنه

 فً دعاء الكرب : "ال إله إال هللا رب العرش العظٌم ، ال إله إال هللا رب السموات السبع ورب لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص
األرض ورب العرش الكرٌم". ومنه حدٌث برٌدة األسلمً ، رواه أهل السنن أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجبل ٌدعو 

إله إال أنت األحد الصمد الذي لم ٌلد ولم ٌولد ، ولم ٌكن وهو ٌمول : اللهم أسؤلن بؤنً أشهد أنن أنت هللا الذي ال 
له كفوا أحد ، فمال : "والذي نفسً بٌده لمد سؤل هللا باسمه األعظم الذي إذا دعً به أجاب وإذا سبل به أعطى". 

للهم أسؤلن بؤن لن وروى أبو داود والنسابً من حدٌث أنس أنه كان مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص جالسا ورجل ٌصلً ثم دعا : ا
الحمد ال إله إال أنت بدٌع السموات واألرض ٌا ذا الجبلل واإلكرام ٌا حً ٌا لٌوم فمال النبً : "لمد دعا هللا 
باسمه العظٌم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سبل به أعطى" وروى أبو داود والنسابً من حدٌث أنس ، فؤخبر 

اب إذا تمدمه هذا الثناء والذكر ، وأنه اسم هللا األعظم ، فكان ذكر هللا والثناء علٌه أنجح النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن الدعاء ٌستج
ما سؤل به حوابجه ، فهذا من فوابد الذكر ، وهو أنه ٌجعل الدعاء مستجابا فلهذا لال تعالى : )ٌا أٌها الذٌن آمنوا 

مه الذكر والثناء ألرب إلى اإلجابة من الدعاء اذكروا هللا ذكرا كثٌرا وسبحوه بكرة وأصٌبل( فالدعاء الذي ٌتمد
المجرد ، فإن انضاؾ إلى ذلن إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتماره واعترافه ، كان أبلػ فً اإلجابة وأفضل. 
فإنه ٌكون لد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله ، وعرض ، بل صرح ، بشدة حالته وضرورته 

الممتضى منه وأوصاؾ المسإول ممتضى منه ، فاجتمع الممتضى من السابل والممتضى  وفمره ومسكنته ، فهذا
من المسإول فً الدعاء ، فكان أبلػ وألطؾ مولعا وأتم معرفة وعبودٌة ، وأنت ترى فً الشاهد وهلل المثل 
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 بٌان فضل هللا على المإمنٌن بصبلته علٌهم وصبلة مبلبكته ورحمته لهم. -ٕ
 المبلبكة على أهل الجنة.تمرٌر عمٌدة البعث بذكر بعض ما ٌتم فٌها من سبلم  -ٖ
 بشرى المإمنٌن الصادلٌن بالجنة. -ٗ
 

 المرآن
ًرا َونَِذًٌرا ) ًُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ ِ بِِإْذنِِه َوِسَراًجا ُمنًٌِرا ٘ٗ}ٌَاأٌََُّها النَّبِ ( َوَداِعًٌا إِلَى َّللاَّ

 [ ٙٗ-٘ٗ({ ]األحزاب : ٙٗ)
 التفسٌر: 

ا أرسلنان شاهًدا على أمتن بإببلؼهم الرسالة، ومبشًرا المإمنٌن منهم بالرحمة ٌا أٌها النبً إنه 
والجنة، ونذًٌرا للعصاة والمكذبٌن من النار، وداعًٌا إلى توحٌد هللا وعبادته وحده بؤمره إٌان، 

                                                                                                                                                                      

كنته ، كان األعلى أن الرجل إذا توسل إلى من ٌرٌد معروفه بكرمه وجوده وبره ، وذكر حاجته هو وفمره ومس
أعطؾ لملب المسإول وألرب إلى لضاء حاجته من أن ٌمول له ابتداء أعطنً كذا وكذا ، فإذا عرؾ هذا فتؤمل 
لول موسى ، علٌه السبلم : )رب إنً لما أنزلت إلً من خٌر فمٌر( ولول ذي النون فً دعابه : )ال إله إال أنت 

نا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن من سبحانن إنً كنت من الظالمٌن( ولول أبٌنا آدم : )رب
الخاسرٌن( وفً الصحٌحٌن أن أبا بكر الصدٌك رضً هللا عنه ؛ لال ٌا رسول هللا ، علمنً دعاء أدعو به فً 
صبلتً فمال : "لل اللهم إنً ظلمت نفسً ظلما كثٌرا وال ٌؽفر الذنوب إال أنت فاؼفر لً مؽفرة من عندن 

ت الؽفور الرحٌم" فجمع فً هذا الدعاء الشرٌؾ العظٌم المدر بٌن االعتراؾ بحاله ، والتوسل وارحمنً إنن أن
إلى ربه بفضله وجوده ، وأنه المتفرد بؽفران الذنوب ثم سؤل حاجته بعد التوسل باألمرٌن معا فهكذا آداب الدعاء 

 والعبودٌة.
ضل من الدعاء ، وهذا من حٌث النظر إلى كل ولراءة المرآن أفضل األذكار وهً أفضل من الذكر ، والذكر أف

واحد منهما مجردا ، ولد تعرض للمفضول ما ٌجعله أولى من الفاضل ، بل تعٌنه فبل ٌجوز أن ٌعدل عنه إلى 
الفاضل ، وهذا كالتسبٌح فً الركوع والسجود ، فإنه أفضل من لراءة المرآن ، وكذلن التشهد ، وكذلن رب 

ول رب اؼفر لً وارحمنً واهدنً وعافنً وارزلنً بٌن السجدتٌن أفضل من اؼفر لً بٌن السجدتٌن ، ول
المراءة. وكذلن الذكر عمٌب السبلم من الصبلة ، ذكر التهلٌل والتسبٌح والتكبٌر والتحمٌد أفضل من االشتؽال 

على كل عنه بالمراءة. وكذلن إجابة المإذن ، والمول كما ٌمول ، أفضل من المراءة ، وإن كان فضل المرآن 
كبلم كفضل هللا على خلمه ، لكن لكل ممام ممال ، متى فات مماله فٌه وعدل عنه إلى ؼٌره ، واختلت الحكمة ، 
وفمدت المصلحة المطلوبة منه ، وهكذا األذكار المفٌدة بمحال مخصوصة أفضل من المراءة المطلمة اللهم إال أن 

اءة المرآن ، مثاله أن ٌحدث له من التفكر فً ذنوبه ٌعرض للعبد ما ٌجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من لر
فٌحصل له توبة واستؽفار أو ٌحصل له ما ٌخاؾ أذاه من شٌاطٌن اإلنس والجن ، فٌعدل إلى األذكار والدعوات 
التً تحصنه وتحوطه ، وكذلن أٌضا لد ٌعرض للعبد حاجة ضرورٌة إذا اشتؽل عن سإالها بمراءة المرآن ، لم 

ا. وإذا ألبل على الذكر والدعاء إلٌها اجتمع للبه كله على هللا ، وأحدث له تضرعا وخشوعا ٌحضر للبه فٌه
وابتهاال ، فهذا لد ٌكون اشتؽاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له ، وإن كان كل من المراءة والذكر أفضل وأكثر أجرا 

وبٌن فضٌلته العارضة ، فٌعطً كل ، وهذا باب نافع ٌحتاج إلى فمه نص وفرلان بٌن فضٌلة الشًء فً نفسه 
ذي حك حمه وٌضع كل شًء موضعه ، فللعٌن موضع ، وللرجل موضع ، وللماء موضع ، وللحم موضع ، 
 وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التً هً نظام األمر والنهً ، وهللا الموفك.

له فً ولت. وللت لشٌخ اإلسبلم ابن  وهكذا الصابون واألشنان أنفع للثوب فً ولت ، والتحمٌر وماء الورد أنفع
تٌمٌة ، رحمه هللا ، ٌوما : سبل بعض أهل العلم : أٌما أنفع للعبد التسبٌح أو االستؽفار ؟ فمال : إذا كان الثوب 
نمٌا فالبخور وماء الورد نافع له ، وإن كاد دنسا فالصابون والماء الجاري أنفع له فمال : كٌؾ والثٌاب ال تزال 
 دنسة ؟.

ن هذا الباب أن سورة )لل هو هللا أحد هللا( تعدل ثلث المرآن ، ومع هذا فبل تموم ممام آٌات الموارٌث والطبلق وم
والخلع والعدد ونحوها ، بل هذه اآلٌات فً ولتها ، وعند الحاجة إلٌها أنفع من تبلوة سورة اإلخبلص. ولما 

امعة ألجزاء العبودٌة على أتم الوجوه ، فكانت كانت الصبلة مشتملة على المراءة والذكر والدعاء ، وهً ج
أفضل من كل المراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلن كله مع عبودٌة سابر األعضاء فهذا أصل نافع جدا 
للعبد ٌفتح للعبد باب معرفة مراتب األعمال وٌنزلها منازلها لببل ٌشتؽل بمفضولها عن فاضلها فٌرنح علٌه إبلٌس 

بٌنهما أو ٌنظر إلى فاضلها فٌشتؽل عن مفضولها ، وإن كان ذلن ولته فتفوته مصلحته بالكلٌة لظنه الفضل الذي 
 أن اشتؽاله به أكثر ثوابا وأعظم أجرا". اهـ.
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وسراًجا منًٌرا لمن استنار بن، فؤْمرن ظاهر فٌما جبَت به من الحك كالشمس فً إشرالها 
 ، ال ٌجحدها إال معاند.وإضاءتها
ًرا َونَِذًٌرا{ ]األحزاب :   ًُّ إِنها أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ [، أي:" ٌا ٘ٗلوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النهبِ

أٌها النبً إنها أرسلنان شاهًدا على أمتن بإببلؼهم الرسالة، ومبشًرا المإمنٌن منهم بالرحمة 
 .(ٔ)بٌن من النار"والجنة، ونذًٌرا للعصاة والمكذ

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا دمحم }إنا أرسلنان شاهدا{ على أمتن  لال الطبري:" 
بإببلؼن إٌاهم ما أرسلنان به من الرسالة، ومبشرهم بالجنة إن صدلون وعملوا بما جبتهم به من 

من عند ربن، }ونذٌرا{ من النار أن ٌدخلوها، فٌعذبوا بها إن هم كذبون، وخالفوا ما جبتهم به 
 .(ٕ)عند هللا"
تشهد علٌهم فً اآلخرة أنن لد بلؽتهم. }ومبشرا{ فً على امتن شاهدا{لال ٌحٌى: "} 

 .(ٖ)الدنٌا بالجنة، }ونذٌرا{ من النار"
} َشاِهًدا { أي : هلل بالوحدانٌة ، وأنه ال إله ؼٌره ، وعلى الناس بؤعمالهم  لال ابن كثٌر:" 

ٌوم المٌامة ، } َوِجبْنَا بَِن َعلَى َهُإالِء َشِهًٌدا { ، كموله : } ِلتَُكونُوا ُشَهَداَء َعلَى النهاِس َوٌَُكوَن 
ٌُْكْم َشِهًٌدا { ]البمرة :  ُسوُل َعلَ ًرا َونَِذًٌرا { أي : بشٌرا للمإمنٌن بجزٌل [، ولوله : } َوُمبَ ٖٗٔالره ّشِ

 .(ٗ)الثواب ، ونذٌرا للكافرٌن من وبٌل العماب"
لال الزجاج:" هذا كله منصوب على الحال، أي: أرسلنان فً حال الشهادة والبشارة  
 .(٘)واإلنذار"
ًُّ إِنها أَْرَسْلنَاَن َشاهِ  لال ابن عباس:"  ًرا َونَِذًٌرا{، ولد كان لما نزلت:}ٌَا أٌََُّها النهبِ ًدا َوُمبَّشِ

أمر علٌا ومعاذ أن ٌسٌرا إلى الٌمن، فمال: انطلما فبشرا وال تنفرا وٌسرا وال تعسرا فإنه لد أنزل 
ًرا َونَِذًٌرا{، لال: شاهدا ومبشرا بالجنة ونذٌرا من  ًُّ إِنها أَْرَسْلنَاَن َشاِهًدا َوُمبَّشِ علً: }ٌَا أٌََُّها النهبِ

 .(ٙ)بالمرآن" }َوِسَراًجا ُمنًٌِرا{ر، وداعٌا إلى شهادة ال إله إال هللا: بإذنه النا
عن لتادة، لوله: "}ٌا أٌها النبً إنا أرسلنان شاهدا{، لال: على أمتن بالببلغ، }ومبشرا{:  

 .(2)بالجنة، }ونذٌرا{: من النار"
د، ومحذرا عن البدع شاهدا علٌهم بالتوحٌد، ومبشرا لهم بالمعونة والتؤٌٌ لال سهل:" 

 .(1)والضبلالت"
لال عطاء بن ٌسار: "لمٌت عبد هللا بن عمرو بن العاص فملت: أخبرنً، عن صفة  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فًِ التوراة لال: أجل وهللا إنه لموصوؾ فً التوراة ببعض صفته فً المرآن: }ٌَا 
ًُّ إِنها أَْرَسْلنَاَن َشاهِ  ًرا ونذٌرا{ وحرًزا لؤلمٌٌن، أنت عبدي ورسولً سمٌتن أٌََُّها النهبِ ًدا َوُمبَّشِ

اٍب فًِ األسواق وال تجزئ بالسٌبة، السٌبة ولكن تعفو  ٌَْس بِفَّظٍ َوال َؼِلٌٍظ َوال َصخه المتوكل لَ
 .(5)وتصفح"
ِ بِإِْذنِِه{ ]األحزاب :   توحٌد هللا وعبادته [، أي:" وداعًٌا إلى ٙٗلوله تعالى:}َوَداِعًٌا إِلَى َّللاه

 .(ٓٔ)وحده بؤمره إٌان"

                                                           

 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٕٙ-2ٕ٘/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٔٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٗٔتفسٌر التستري:  (1)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
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ٌمول: وداعٌا إلى توحٌد هللا، وإفراد األلوهة له، وإخبلص الطاعة لوجهه  لال الطبري:" 
 .(ٔ)دون كل من سواه من اآللهة واألوثان، بؤمره إٌان بذلن"

 .(ٕ)لال الزجاج:" أي: داعٌا إلى توحٌد هللا وما ٌمرب منه، بؤمره" 
 .(ٖ)أي : داعٌا للخلك إلى عبادة ربهم عن أمره لن بذلن" كثٌر:"لال ابن  
 .(ٗ)بالمرآن، الوحً الذي جاء من عنده" لال ٌحٌى: " 
 .(٘)عن لتادة: "}وداعٌا إلى هللا{: إلى شهادة أن ال إله إال هللا، }بإذنه{: لال: بؤمره" 
 . (ٙ)ا منًٌرا لمن استنار بن"[، أي:" وسراجً ٙٗلوله تعالى:}َوِسَراًجا ُمنًٌِرا{ ]األحزاب :  
لال الزجاج:" أي: وكتابا بٌنا، المعنى أرسلنان شاهدا وذا سراج منٌر وذا كتاب بٌن،  

 .(2)وإن شبت كان }وسراجا{ منصوبا على معنى داعٌا إلى هللا وتالٌا كتابا بٌنا"
ٌمول: وضٌاء لخلمه ٌستضًء بالنور الذي أتٌتهم به من عند هللا عباده،  لال الطبري:" 

ضٌاء ٌنٌر لمن استضاء بضوبه، وعمل بما أمره، وإنما ٌعنً بذلن: أنه ٌهدي به من اتبعه من 
 .(1)أمته"

 .(5)مضٌبا" لال ٌحٌى: " 
أي : وأمُرن ظاهر فٌما جبت به من الحك ، كالشمس فً إشرالها  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٓٔ)وإضاءتها ، ال ٌجحدها إال معاند "
عن لتادة: "}وسراجا منٌرا{: لال: كتاب هللا ٌدعوهم إلٌه وبشر المإمنٌن بؤن لهم من هللا  

 .(ٔٔ)فضبل كبٌرا وهً الجنة"
عذر ألحد فى تركه فإن لم ٌكن  مهما أوتٌتم من كتاب هللا فالعمل به ال»وفً الحدٌث: 

فى كتاب هللا فسنة منى ماضٌة فإن لم ٌكن سنة منى ماضٌة فما لال أصحابى إن أصحابى 
 .(ٕٔ)بمنزلة النجوم فى السماء بؤٌما أخذتم به اهتدٌتم واختبلؾ أصحابى لكم رحمة"

ى بها مثؤلصحابً مثل الملح ال ٌصلح الطعام إال به، ومثل النجوم ٌهتد» »وفً رواٌة: 
 .(ٖٔ)«فبؤي لول أصحابً أخذتم اهتدٌتم

وعن أبً مسلم الخوالنً لال: "إن مثل العلماء فً األرض كمثل النجوم فً السماء  
 .(ٗٔ)"ٌهتدي بها الناس ما بدت فإذا خفٌت تحٌروا

فإنً منطك لسانن  -لال وهب بن منبه: إن هللا أوحى إلى نبً من أنبٌاء بنً إسرابٌل 
ن األمٌٌن، أبعثه لٌس بفظ وال ؼلٌظ وال صخاب فً األسواق لو ٌمر إلى بوحً وأبعث أمٌا م

جنب سراج لم ٌطفبه من سكٌنته، ولو ٌمشً على المصب لم ٌسمع من تحت لدمٌه أبعثه مبشرا 
ونذٌرا ال ٌمول الخنا، فاتح به أعٌنا كمها وآذانا صما وللوبا ؼلفا، أسدده لكل أمر جمٌل وأهب له 

السكٌنة لباسه والبر شعاره والتموى ضمٌره والحكمة منطمه والصدق كل خلك كرٌم وأجعل 

                                                           

 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (ٕ)
 .5ٖٗ/ٙكثٌر:  تفسٌر ابن (ٖ)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٗ)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
( ، والخطٌب فى الكفاٌة فى علم الرواٌة ٕ٘ٔ، رلم ٕٙٔ/ٔأخرجه البٌهمى فى المدخل إلى السنن الكبرى )(ٕٔ)
 .(52ٗٙ، رلم ٓٙٔ/ٗ( ، والدٌلمى )5ٖ٘/ٕٕ( ، وابن عساكر )1ٗ/ٔ)
 .2ٕٙ/ٕرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٖٔ)
 .2ٕٙ/ٕرواه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر: (ٗٔ)



ٕ15 
 

والوفاء طبٌعته والعفو والمعروؾ خلمه، والحك شرٌعته والعدل سٌرته والهدى إمامه واإلسبلم 
ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضبللة وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة وأعرؾ به 

د الملة وأؼنً به بعد العٌلة وأجمع به بعد الفرلة وأإلؾ به بٌن أمم بعد النكرة وأكثر به بع
متفرلة، وللوب مختلفة، وأهواء متشتتة، وسؤنمذ به فباما من الناس عظٌمة من الهلكة، وأجعل 
أمته خٌر أمة أخرجت للناس ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون، عن المنكر موحدٌن مإمنٌن مخلصٌن 

لهمهم التسبٌح والتحمٌد والثناء والتكبٌر والتوحٌد فً مساجدهم مصدلٌن لما جاءت به رسلً، أ
ومجالسهم ومضاجعهم ومنملبهم ومثواهم ٌصلون لً لٌاما ولعودا وٌماتلون فً سبٌل هللا صفوفا 
وزحوفا، وٌخرجون من دٌارهم ابتؽاء مرضاتً ألوفا ٌطهرون الوجوه واألطراؾ وٌشدون 

ناجٌلهم فً صدورهم رهبان باللٌل لٌوث بالنهار، وأجعل الثٌاب فً األنصاؾ لربانهم دماإهم وأ
فً أهل بٌته وذرٌته السابمٌن والصدٌمٌن والشهداء والصالحٌن، أمته من بعده ٌهدون بالحك وبه 
ٌعدلون أعز من نصرهم وأإٌد من دعا لهم، وأجعل دابرة السوء على من خالفهم أو بؽى علٌهم، 

م أجعلهم ورثة لنبٌهم والداعٌة إلى ربهم ٌؤمرون بالمعروؾ أو أراد أن ٌنتزع شٌبا مما فً أٌدٌه
وٌنهون، عن المنكر وٌمٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وٌوفون بعهدهم، أختم بهم الخٌر الذي بدأته 

 .(ٔ)بؤولهم، ذلن فضلً أوتٌه من أشاء، وأنا ذو الفضل العظٌم"
 

 المرآن
ِ فَْضاًل َكبًٌِرا ) ِر اْلُمْإِمنٌَِن بِؤَنَّ لَُهْم ِمَن َّللاَّ  [ 1ٗ({ ]األحزاب : 1ٗ}َوبَّشِ

 التفسٌر: 
ر   أهل اإلٌمان بؤن لهم من هللا ثوابًا عظًٌما، وهو روضات الجنات. -أٌها النبً-وبَّشِ

 سبب النزول:
[، اآلٌة ٔنَا لََن فَتًْحا ُمبٌِنًا{ ]الفتح : عن عكرمة رضً هللا عنه لال: لما نزلت هذه اآلٌة }إِنها فَتَحْ 

لال أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هنٌبا لن ما أعطان ربن، هذا لن فما لنا؟ فؤنزل هللا: }لٌْدخل 
 .(ٕ)اْلُمإمنٌَِن َواْلُمْإِمنَات{ إلى آخر اآلٌة"

ِر اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األحزاب : لوله تعالى:  ر [، أي:" 2ٗ}َوبَّشِ أهل  -أٌها النبً-وبَّشِ
  .(ٖ)اإلٌمان"
 .(ٗ)ٌمول تعالى ذكره: وبشر أهل اإلٌمان باهلل ٌا دمحم" لال الطبري:" 
ِ فَْضبًل َكبًٌِرا{ ]األحزاب : لوله تعالى:  [، أي:" بؤن لهم من هللا ثوابًا 2ٗ}بِؤَنه لَُهْم ِمَن َّللاه

   .(٘)عظًٌما، وهو روضات الجنات"
بؤن لهم من ثواب هللا على طاعتهم إٌاه تضعٌفا كثٌرا، وذلن هو  الطبري:ٌمول:"لال  

 .(ٙ)الفضل الكبٌر من هللا لهم"
 .(2)ٌعنً: الجنة" لال ٌحٌى:" 
الفضل: ما ٌتفضل به علٌهم زٌادة على الثواب، وإذا ذكر المتفضل به  لال الزمخشري:" 

وكبره فما ظنن بالثواب. وٌجوز أن ٌرٌد بالفضل: الثواب، من لولهم للعطاٌا: فضول وفواضل، 
وأن ٌرٌد أن لهم فضبل كبٌرا على سابر األمم، وذلن الفضل من جهة هللا، وأنه آتاهم ما فضلوهم 

 .(1)به"

                                                           

 .ٖٔٗٔ/ٓٔ-ٖٓٗٔ/5(:ص22ٔٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .سعٌد بن منصور وعبد بن حمٌد وابن جرٌر وابن مردوٌه، وعزاه إلى ٘ٔ٘/2الدر المنثور:  (ٕ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٕٙ/ٕتفسٌر ٌحٌى تبت سبلم: (2)
 .2ٗ٘/ٖالكشاؾ:  (1)



ٕ5ٓ 
 

 
 المرآن

ِ َوِكٌاًل ) ِ َوَكفَى بِاّلِلَّ ({ ]األحزاب : 1ٗ}َواَل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َواْلُمنَافِِمٌَن َوَدْع أََذاُهْم َوتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ
ٗ1 ] 

 التفسٌر: 
لول كافر أو منافك واترن أذاهم، وال ٌمنعن ذلن من تبلٌػ الرسالة،  -أٌها الرسول-وال تطع 

 واعتمد علٌه؛ فإنه ٌكفٌن ما أهمهن من كل أمور الدنٌا واآلخرة.وثك باهلل فً كل أمورن 
أٌها -[، أي:" وال تطع 1ٗلوله تعالى:}َواَل تُِطعِ اْلَكافِِرٌَن َواْلُمنَافِِمٌَن{ ]األحزاب :  
 .(ٔ)لول كافر أو منافك" -الرسول
إلى ٌمول: وال تطع لمول كافر وال منافك؛ فتسمع منه دعاءه إٌان  لال الطبري:" 

 .(ٕ)التمصٌر فً تبلٌػ رساالت هللا إلى من أرسلن بها إلٌه من خلمه"
 .(ٖ)أي : ال تطعهم وال تسمع منهم فً الذي ٌمولونه" لال ابن كثٌر:" 
ال تطعهم فٌما ٌطلبوه منن من المساهلة والمبلٌنة فً أمر الدٌن،  لال الصابونً: "أي: 

 .(ٗ)بل اثبت على ما أُوحً إِلٌن"
}وال تطع الكافرٌن{ من أهل مكة: أبا سفٌان بن حرب، وعكرمة بن أبً  مماتل:"لال  

جهل وأبا األعور السلمً. }والمنافمٌن{: عبد هللا بن أبً، وعبد هللا بن سعد، وطعمة بن أبٌرق 
حٌن لال أبو سفٌان ومن معه من هإالء النفر: ٌا دمحم ارفض ذكر آلهتنا ولل: إن لهما شفاعة 

 .(٘)بدها"ومنفعة لمن ع
 .(ٙ)[، أي:" واترن أذاهم"1ٗلوله تعالى:}َوَدْع أََذاُهْم{ ]األحزاب :  
ٌمول: وأعرض عن أذاهم لن، واصبر علٌه، وال ٌمنعن ذلن عن المٌام  لال الطبري:" 

 .(2)بؤمر هللا فً عباده، والنفوذ لما كلفن"
دعهم ال تجازهم علٌه إلى لال الزجاج:" معناه: دع أذى المنافمٌن، وتؤوٌل }ودع أذاهم{  

 .(1)أن تإمر فٌهم بؤمر"
 .(5)أي : اصفح وتجاوز عنهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٓٔ)لال لتادة:"اصبر على أذاهم" 
 .(ٔٔ)أعرض عنهم" لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)لل إن آللهتنا شفاعة" -ملسو هيلع هللا ىلص -}ودع أذاهم{ إٌان، ٌعنً: الذٌن لالوا للنبً لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)البؽوي:" وهذا منسوخ بآٌة المتال"لال  
ِ{ ]األحزاب :   واعتمد فً جمٌع أمورن وأحوالن  [، أي:"1ٗلوله تعالى:}َوتََوكهْل َعلَى َّللاه
 .(ٗٔ)"على هللا

                                                           

 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٕٔ/ٗمعانً المرآن:  (1)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٖٓٗٔ/5(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٔٗٔ/ٓٔ(:ص22ٔٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕٔ)
 .ٖٔٙ/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٖٔ)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗٔ)
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ٌمول: وفوض إلى هللا أمورن، وثك به؛ فإنه كافٌن جمٌع من دونه، حتى  لال الطبري:" 
 .(ٔ)ٌؤتٌن بؤمره ولضاإه"

 .(ٕ)ٌعنى: وثك باهلل" لال مماتل:" 
 .(ٖ)وِكْل أمرهم إلى هللا" لال ابن كثٌر:" 
ِ َوِكٌبًل{ ]األحزاب :   إن هللا ٌكفً من توكل علٌه فً  [، أي:"1ٗلوله تعالى:}َوَكفَى بِالِله

 .(ٗ)أمور الدنٌا واآلخرة"
 .(٘)فإن فٌه كفاٌةً لهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌمول: وحسبن باهلل لٌما بؤمورن، وحافظا لن وكالبا" لال الطبري:" 
 .(2)ٌعنى: مانعا" لال مماتل:" 
 .(1)لال البؽوي:أي:" حافظا" 

 [:1ٗ-٘ٗفوابد اآلٌات:]
 بٌان الكمال الدمحمي الذي وهبه إٌاه ربه تبارن وتعالى. -ٔ
 وهما اإلذن.مشروعٌة الدعوة إلى هللا إذا كان الداعً متؤهبل بالعلم والحلم  -ٕ
 حرمة طاعة الكافرٌن والمنافمٌن والفجرة والظالمٌن فٌما ٌتنافى مع مرضاة هللا تعالى. -ٖ
 
 

 المرآن
ٌِْهنَّ ِمْن }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْمتُُموُهنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََما لَ  ُكْم َعلَ

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِمٌاًل ) ٍة تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوُهنَّ َوَسّرِ  [ 1ٗ({ ]األحزاب : 1ِٗعدَّ
 التفسٌر: 

أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا عمدتم على النساء ولم تدخلوا بهن ثم  ٌا
طلمتموهن ِمن لبل أن تجامعوهن، فما لكم علٌهن ِمن عدهة تحصونها علٌهن، فؤعطوهن من 
أموالكم متعة ٌتمتعن بها بحسب الوسع جبًرا لخواطرهن، وخلُّوا سبٌلهن مع الستر الجمٌل، دون 

 أو ضرر.أذى 
[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله 5ٗ}ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]األحزاب : لوله تعالى: 

 .(5)وعملوا بشرعه"
 .(ٓٔ)ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله" لال الطبري: ٌمول:" 
إِذا عمدتم عمد الزواج على  [، أي:"5ٗ}إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت{ ]األحزاب : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"المإمنات وتزوجتموهن
لوله : } اْلُمْإِمنَاِت { خرج مخرج الؽالب ؛ إذ ال فرق فً الحكم بٌن  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٕٔ)المإمنة والكتابٌة فً ذلن باالتفاق"

                                                           

 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٕ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .1ٕٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .ٖٔٙ/ٙتفسٌر البؽوي:  (1)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .1ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔٔ)
 .ٓٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
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{ ]األحزاب : لوله تعالى:  ثم طلمتموهنه  [، أي:"5ٗ}ثُمه َطلهْمتُُموُهنه ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنه
 .(ٔ)"من لبل أن تجامعوهن

 .(ٕ)ٌعنً: من لبل أن تجامعوهن" لال الطبري: " 
 .(ٖ)معنى :}تمسوهن{: تمربوهن" لال الزجاج:" 
هذه اآلٌة الكرٌمة فٌها أحكام كثٌرة. منها : إطبلق النكاح على العمد  لال ابن كثٌر:" 

وحده ، ولٌس فً المرآن آٌة أصرح فً ذلن منها ، ولد اختلفوا فً النكاح : هل هو حمٌمة فً 
العمد وحده ، أو فً الوطء ، أو فٌهما ؟ على ثبلثة ألوال ، واستعمال المرآن إنما هو فً العمد 

 فً هذه اآلٌة فإنه استعمل فً العمد وحده ؛ لموله : }إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمه والوطء بعده ، إال
َطلهْمتُُموُهنه ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنه {. وفٌها داللة إلباحة طبلق المرأة لبل الدخول بها.. وفً اآلٌة 

 .(ٗ)دلٌل على أن المسٌس مطلك ، وٌراد به الوطء"
} ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمه َطلهْمتُُموُهنه ِمْن لَْبِل عن ابن عباس، "أنه تبل:  

}  .(٘)، لال: فبل ٌكون طالك حتى ٌكون نكاح"أَْن تََمسُّوُهنه
طالك إذا لال: كل امرأة أزوجها فهً طالك، أو إن تزوجت فبلنة فهً  لال ابن عباس:" 

إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمه  فلٌس بشًء، إنما الطبلق لمن ٌملن من أجل أن هللا ٌمول: }
 .(ٙ){"َطلهْمتُُموُهنه 
عن عمرو بن شعٌب ، عن أبٌه ، عن جده لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال طبلق البن آدم  

 .(2)فٌما ال ٌملن"
 .(1)بن َمْخَرَمة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ال طبلق لبل نكاح"عن علً ، والِمْسَور  
ولد استدل ابن عباس ، وسعٌد بن المَسٌهب ، والحسن البصري ، وعلً  لال ابن كثٌر:" 

بن الحسٌن ، زٌن العابدٌن ، وجماعة من السلؾ بهذه اآلٌة على أن الطبلق ال ٌمع إال إذا تمدمه 
هللا تعالى لال : } إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْإِمنَاِت ثُمه َطلهْمتُُموُهنه { ، فعمب النكاح بالطبلق ، فدل  نكاح ؛ ألن

على أنه ال ٌصح وال ٌمع لبله. وهذا مذهب الشافعً ، وأحمد بن حنبل ، وطابفة كثٌرة من 
 السلؾ والخلؾ ، رحمهم هللا تعالى.

إلى صحة الطبلق لبل النكاح ؛ فٌما إذا لال :  وذهب مالن وأبو حنٌفة ، رحمهما هللا ،
"إن تزوجت فبلنة فهً طالك". فعندهما متى تزوجها طلمت منه. واختلفا فٌما إذا لال : "كل 
امرأة أتزوجها فهً طالك". فمال مالن : ال تطلك حتى ٌعٌن المرأة. ولال أبو حنٌفة ، رحمه هللا 

نه ، فؤما الجمهور فاحتجوا على عدم ولوع الطبلق : كل امرأة ٌتزوجها بعد هذا الكبلم تطلك م
 .(5)بهذه اآلٌة"

                                                           

 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٖٕ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕٕٗٔ/ٓٔ(:ص22ٔ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٕٗٔ/ٓٔ(:ص22ٔ5ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
( وسنن ابن ماجه برلم 5ٕٔٔأبً داود برلم )( وسنن 1ٔٔٔ( وسنن الترمذي برلم )15ٔ/ٕالمسند )(2)
(ٕٓٗ2.) 

 .ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن". وهو أحسن شًء روي فً هذا الباب
( من طرٌك علً بن الحسٌن ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، 1ٕٗٓسنن ابن ماجه برلم )(1)

إسناد حسن ، علً بن الحسٌن وهشام بن سعد  ( : "هذإٖٔ/ٕ، عن المسور ، به. ولال البوصٌري فً الزوابد )
( من طرٌك جوٌبر ، عن الضحان ، عن النزال بن سبرة ، عن علً ، به. ولال 5ٕٗٓمختلؾ فٌهما". وبرلم )

( : "هذا إسناد ضعٌؾ التفالهم على ضعؾ جوٌبر بن سعٌد البجلً ، لكن لم ٕٖٔ/ٕالبوصٌري فً الزوابد )
( من طرٌك معاذ العنبري ، عن حمٌد الطوٌل ، عن ٕٖٓ/2همً فً الكبرى )ٌنفرد به جوٌبر ، فمد رواه البٌ

 .الحسن عن علً به ، ثم رواه من طرٌك سعٌد عن جوٌبر به مولوفا من الطرٌمٌن معا"
 .ٓٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
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ٌِْهنه ِمْن ِعدهةٍ تَْعتَدُّونََها{ ]األحزاب : لوله تعالى:  فلٌس لكم علٌهم  [، أي:"5ٗ}فََما لَُكْم َعلَ
 .(ٔ)"حك فً العدة تستوفون عددها علٌهن

 .(ٕ)ٌعنً: من إحصاء ألراء، وال أشهر تحصونها علٌهن" لال الطبري: " 
هذا أمر مجمع علٌه بٌن العلماء : أن المرأة إذا طلمت لبل الدخول بها ال  لال ابن كثٌر:" 

عدة علٌها فتذهب فتتزوج فً فورها َمْن شاءت ، وال ٌستثنى من هذا إال المتوفى عنها زوجها ، 
 .(ٖ)وإن لم ٌكن دخل بها باإلجماع أٌضا" فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا ،

فهذا فً الرجل ٌتزوج المرأة، ثم ٌطلمها من لبل أن ٌمسها، فإذا طلمها  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)واحدة بانت منه، وال عدة علٌها تتزوج من شاءت"

{ ]األحزاب : لوله تعالى:  بما فالواجب علٌكم إكرامهن بدفع المتعة [، أي:" 5ٗ}فََمتِّعُوُهنه
 .(٘)"تطٌؾ نفوسكم به من ماٍل أو كسوةٍ، تطٌٌباً لخاطرهن، وتخفٌفاً لشدة ولع الطبلق علٌهن

 .(ٙ)ٌمول: أعطوهن ما ٌستمتعن به من عرض أو عٌن مال" لال الطبري: " 
المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصؾ الصداق المسمى ، أو المتعة  لال ابن كثٌر:" 

الخاصة إن لم ٌكن لد سمى لها ، لال هللا تعالى : } َوإِْن َطلهْمتُُموُهنه ِمْن لَْبِل أَْن تََمسُّوُهنه َولَْد 
ٌُْكْم إِْن َطلهْمتُُم [ ، ولال } ال ُجنَ 2ٖٕفََرْضتُْم لَُهنه فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُْم { ]البمرة :  اَح َعلَ

تِِر لََدُرهُ النَِّساَء َما لَْم تََمسُّوُهنه أَْو تَْفِرُضوا لَُهنه فَِرٌَضةً َوَمتِّعُوُهنه َعلَى اْلُموِسعِ لََدُرهُ َوَعلَى اْلُممْ 
 .(2)["َٖٕٙمتَاًعا بِاْلَمْعُروِؾ َحمًّا َعلَى اْلُمْحِسنٌَِن { ]البمرة : 

تزوج النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمٌمة بنت شراحٌل، فلما أدخلت »لاال: سعد وأبً أسٌد  عن سهل بن 
 .(1)«علٌه بسط ٌده إلٌها، فكؤنها كرهت ذلن فؤمر أبا أسٌد أن ٌجهزها وٌكسوها ثوبٌن رازلٌٌن

ُحوُهنه َسَراًحا َجِمٌبًل{ ]األحزاب : لوله تعالى:  وخلّوا سبٌلهنه تخلٌةً  [، أي:"5ٗ}َوَسّرِ
  .(5)"بالمعروؾ، من ؼٌر إضرار وال إٌذاء، وال هضٍم لحمولهن

 .(ٓٔ)ٌمول: وخلوا سبٌلهن تخلٌة بالمعروؾ، وهو التسرٌح الجمٌل" لال الطبري: " 
ٌمول: إن كان سمى لها صدالا، فلٌس لها إال النصؾ، فإن لم ٌكن سمى  لال ابن عباس:" 

 .(ٔٔ)لها صدالا، متعها على لدر عسره وٌسره، وهو السراح الجمٌل"
نسخت هذه اآلٌة: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم المإمنات ثم  ولال سعٌد بن المسٌب:" 

دونها{ لال: نسخت هذه اآلٌة التً فً طلمتموهن من لبل أن تمسوهن فما لكم علٌهن من عدة تعت
 .(ٖٔ)"(ٕٔ)البمرة

عن لتادة، لوله: "}ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نكحتم المإمنات ... { إلى لوله: }سراحا  
}َوإِْن َطلهْمتُُموُهنه ِمْن لَْبِل أَْن  جمٌبل{، لال: لال سعٌد بن المسٌب: ثم نسخ هذا الحرؾ المتعة:

 .(٘ٔ)"(ٗٔ)ْضتُْم لَُهنه فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما فََرْضتُم{{تََمسُّوُهنه َولَْد فَرَ 

                                                           

 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (٘)
 .1ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٔٗ/2(:صٕٙ٘٘صحٌح البخاري) (1)
 .12ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (5)
 .1ٖٕ/ٕٓتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .[2ٖٕ]البمرة : (ٕٔ)
 .1ٕٗ-1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .[2ٖٕ]البمرة : (ٗٔ)
 .1ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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النصؾ ٌنوب عن التمتٌع، إال أن ٌكون لم ٌسم لها مهرا، فلها نصؾ مهر  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)مثلها، وأسمط هللا العدة عن التً لم ٌدخل بها؛ ألن العدة فً األصل استبراء"

 داللة على أن ال ٌجوز -وؼٌرها من اآلٌات  -فً هذا  لال الشافعً فً اآلٌة:" 
نكاح إال باسم النكاح أو التزوٌج، وال ٌمع بكبلم ؼٌرهما، وإن كانت معه نٌة التزوٌج، وأنه 
مخالؾ للطبلق الذي ٌمع بما ٌشبه الطبلق من الكبلم مع نٌة الطبلق؛ وذلن أن المرأة لبل أن 

 .(ٕ)أنها تحل به ال بؽٌره" -عز وجل  -مى هللا تزوج محرمة الفرج، فبل تحل إال بما س
 [:5ٗفوابد اآلٌة:]

 جواز الطبلق لبل البناء. -ٔ
 لٌس على المطلمة لبل الدخول بها عدة بل لها أن تتزوج ساعة ما تطلك. -ٕ
المطلمة لبل البناء إن سمى لها صداق فلها نصفه، وإن لم ٌسم لها صداق فلها المتعة واجبة  -ٖ

 الماضً بحسب سعة المطلك وضٌمه.ٌمدرها 
 حرمة أذٌة المطلمة بؤي أذى، ووجوب تخلٌة سبٌلها تذهب حٌث شاءت. -ٗ
 مشروعٌة المتعة لكل مطلمة. -٘
 

 المرآن
ا أَ  ٌَْت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملََكْت ٌَِمٌنَُن ِممَّ تًِ آتَ ًُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََن أَْزَواَجَن الالَّ ٌَْن }ٌَاأٌََُّها النَّبِ ُ َعلَ فَاَء َّللاَّ
تًِ َهاَجْرَن َمعََن َوا اتَِن َوبَنَاِت َخاِلَن َوبَنَاِت َخااَلتَِن الالَّ َن َوبَنَاِت َعمَّ ْمَرأَةً ُمْإِمنَةً إِْن َوبَنَاِت َعّمِ

ًُّ أَْن ٌَْستَْنِكَحَها َخاِلَصةً لََن ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن لَْد َعلِ  ِ إِْن أََراَد النَّبِ ًّ ْمنَا َما َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنَّبِ
ٌَْن  ٌْاَل ٌَُكوَن َعلَ ٌَْمانُُهْم ِلَك ٌِْهْم فًِ أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أَ ُ َغفُوًرا َرِحًٌما فََرْضنَا َعلَ َحَرٌج َوَكاَن َّللاَّ

 [ ٓ٘({ ]األحزاب : ٓ٘)
 التفسٌر: 

ٌا أٌها النبً إنها أبَْحنا لن أزواجن البلتً أعطٌتهن مهورهن، وأبَْحنا لن ما َملََكْت ٌمٌنن من 
اإلماء، مما أنعم هللا به علٌن، وأبحنا لن الزواج من بنات عمن وبنات عماتن وبنات خالن 

خاالتن البلتً هاجرن معن، وأبحنا لن امرأة مإمنة َمنََحْت نفسها لن من ؼٌر مهر، إن وبنات 
كنت ترٌد الزواج منها خالصة لن، ولٌس لؽٌرن أن ٌتزوج امرأة بالِهبَة. لد علمنا ما أوجبنا 
على المإمنٌن فً أزواجهم وإمابهم بؤال ٌتزوجوا إال أربع نسوة، وما شاإوا من اإلماء، 

ِ والمهر والشهود علٌهم، ولكنا رخصنا لن فً ذلن، ووسهْعنا علٌن ما لم ٌُوسهع واشتراط ا ًّ لول
على ؼٌرن؛ لببل ٌضٌك صدرن فً نكاح َمن نكحت ِمن هإالء األصناؾ. وهذا من زٌادة اعتناء 

 وسعة علٌهم.هللا برسوله ملسو هيلع هللا ىلص وتكرٌمه له. وكان هللا ؼفوًرا لذنوب عباده المإمنٌن، رحًٌما بالت
{ ]األحزاب :   ٌَْت أُُجوَرُهنه تًِ آتَ ًُّ إِنها أَْحلَْلنَا لََن أَْزَواَجَن البله [، ٓ٘لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النهبِ

 .(ٖ)أي:" ٌا أٌها النبً إنها أبَْحنا لن أزواجن البلتً أعطٌتهن مهورهن"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }ٌا أٌها النبً إنا أحللنا لن أزواجن{  لال الطبري:" 

 .(ٗ)البلتً تزوجتهن بصداق مسمى"
 .(٘)ٌعنى: النساء التسع البلتً آتٌت أجورهن أحللنا لن" لال مماتل:" 
 .(ٙ)"صدالهن : "}أجورهن{ لال ٌحٌى: 
 .(2)جورهن{، لال: صدلاتهن"عن مجاهد، لوله: "}أزواجن البلتً آتٌت أ 

                                                           

 .ٕٖٕ/ٗمعانً المرآن:  (ٔ)
 .ٕٕٓٔ/ٖتفسٌر اإلمام الشافعً:  (ٕ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .2ٕ1/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٙ)
 .1ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
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 .(ٔ)كان كل امرأة آتاها مهرا فمد أحلها هللا له" لال ابن زٌد:" 
عبٌد، لال: "سمعت الضحان ٌمول فً لوله: }ٌا أٌها النبً إنا أحللنا لن أزواجن عن  

البلتً آتٌت أجورهن ... { إلى لوله: }خالصة لن من دون المإمنٌن{ فما كان من هذه التسمٌة 
 .(ٕ)شاء كثٌرا أو للٌبل"ما 

ٌَْن{ ]األحزاب :   ُ َعلَ ا أَفَاَء َّللاه [، أي:" وأبَْحنا لن ما ٓ٘لوله تعالى:}َوَما َملََكْت ٌَِمٌنَُن ِممه
 .(ٖ)َملََكْت ٌمٌنن من اإلماء، مما أنعم هللا به علٌن"

رن لن ٌمول: وأحللنا لن إماءن اللواتً سبٌتهن، فملكتهن بالسباء، وص لال الطبري:" 
 .(ٗ)بفتح هللا علٌن من الفًء"

ٌعنً بالوالٌة: مارٌة المبطٌة أم إبراهٌم ورٌحانة بنت عمرو الٌهودي،  لال مماتل:" 
 .(٘)وكانت سبٌت من الٌهود"

أي : وأباح لن التسري مما أخذت من المؽانم، ولد ملن صفٌة وجوٌرٌة  لال ابن كثٌر:" 
فؤعتمهما وتزوجهما. وملن رٌحانة بنت شمعون النضرٌة ، ومارٌة المبطٌة أم ابنه إبراهٌم ، 

 .(ٙ)علٌه السبلم ، وكانتا من السراري ، رضً هللا عنهما"
اتَِن وَ   َن َوبَنَاِت َعمه تًِ َهاَجْرَن َمعََن{ لوله تعالى:}َوبَنَاِت َعّمِ بَنَاِت َخاِلَن َوبَنَاِت َخااَلتَِن البله

[، أي:" وأبحنا لن الزواج من بنات عمن وبنات عماتن وبنات خالن وبنات ٓ٘]األحزاب : 
 .(2)خاالتن البلتً هاجرن معن"

فؤحل هللا له ملسو هيلع هللا ىلص من بنات عمه وعماته وخاله وخاالته، المهاجرات معه  لال الطبري:" 
 .(1)منهن دون من لم ٌهاجر منهن معه"

 .(5)فإن كانت لم تهاجر إلى المدٌنة فبل ٌحل تزوٌجها" لال مماتل:" 
اتَِن َوبَنَاِت خَ  لال ابن كثٌر:"  َن َوبَنَاِت َعمه اِلَن َوبَنَاِت َخاالتَِن البلتًِ لوله : } َوبَنَاِت َعّمِ

َهاَجْرَن َمعََن { : هذا عدل َوسط بٌن اإلفراط والتفرٌط ؛ فإن النصارى ال ٌتزوجون المرأة إال 
إذا كان الرجل بٌنه وبٌنها سبعة أجداد فصاعدا ، والٌهود ٌتزوج أحدهم بنت أخٌه وبنت أخته ، 

النصارى ، فؤباح بنت العم والعمة ، وبنت  فجاءت هذه الشرٌعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط
 الخال والخالة ، وتحرٌم ما فَّرطت فٌه الٌهود من إباحة بنت األخ واألخت ، وهذا بشع فظٌع.

َد لفظ الذكر  اتَِن َوبَنَاِت َخاِلَن َوبَنَاِت َخاالتَِن { فََوحه َن َوبَنَاِت َعمه وإنما لال : } َوبَنَاِت َعّمِ
[ ، } ٌُْخِرُجُهْم ِمَن 1ٗاإلناث لنمصهن كموله : } َعِن اْلٌَِمٌِن َوالشهَمابِِل { ]النحل : لشرفه ، وجمع 

[ ، وله نظابر ٔ[ ، } َوَجعََل الظُّلَُماِت َوالنُّوَر { ]األنعام : 2ٕ٘الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر { ]البمرة : 
 .(ٓٔ)كثٌرة"

نساءه، فاخترن هللا ورسوله لصره علٌهن، عن الحسن، أن النبً علٌه السبلم لما خٌر  
 .(ٔٔ)[ إلى آخر اآلٌة"ٕ٘ولال: }ال ٌحل لن النساء من بعد{ ]األحزاب: 

عن أم هانا، لالت: "خطبنً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فاعتذرت له بعذري، ثم أنزل هللا علٌه :}إنا أحللنا  
هاجرن معن{، لالت: فلم أحل له؛ لم لن أزواجن البلتً آتٌت أجورهن ... { إلى لوله: }البلتً 

 .(ٔ)أهاجر معه، كنت من الطلماء"
                                                           

 .1ٕٗ/ٕٓالطبري:  أخرجه (ٔ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٓٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .ٕٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٔٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5)
 .ٕٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .2ٕ5/ٕرواه عنه ٌحٌى بن سبلم فً التفسٌر:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)، بواو«وبنات خاالتن والبلتً هاجرن معن»فً لراءة ابن مسعود:  
والبلتً هاجرن »عبٌد، لال: "سمعت الضحان ٌمول فً حرؾ ابن مسعود: عن  

من بنات الخال ، ٌعنً بذلن: كل شًء هاجر معه لٌس من بنات العم والعمة، وال «معن
 .(ٖ)"والخالة

ِ{ ]األحزاب :   ًّ ً ُمْإِمنَةً إِْن َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنهبِ [، أي:" وأبحنا لن ٓ٘لوله تعالى:}َواْمَرأَة
 .(ٗ)امرأة مإمنة َمنََحْت نفسها لن من ؼٌر مهر"

 المرأة المإمنة إذا وهبت نفسها لن أن -ٌؤٌها النبً  -لال ابن كثٌر:" أي : وٌحل لن 
 .(٘)تتزوجها بؽٌر مهر إن شبت ذلن"

وهً أم شرٌن بنت جابر بن ضباب بن حجر من بنى عامر بن لوى وكانت  لال مماتل:" 
تحت أبً الفكر األزدي وولدت له ؼبلمٌن شرٌكا ومسلما وٌذكرون أنه نزل علٌها دلو من 

فلم ٌمبلها ولو فعله  -ملسو هيلع هللا ىلص -السماء فشربت منه ثم توفً عنها زوجها أبو الفكر فوهبت نفسها للنبً
صة دون المإمنٌن. فإن وهبت امرأة ٌهودٌة أو نصرانٌة أو أعرابٌة نفسها فإنه ال لكان له خا
 .(ٙ)أن ٌتزوجها" -ملسو هيلع هللا ىلص -ٌحل للنبً
عن مجاهد، لوله: "}وامرأة مإمنة إن وهبت نفسها للنبً{ بؽٌر صداق، فلم ٌكن ٌفعل  

 .(2)ذلن وأحل له خاصة من دون المإمنٌن"
 .(1)«إن»بؽٌر « وامرأة مإمنة وهبت نفسها للنبً:»بن مسعود  فً لراءة عبد هللاو 
ًُّ أَْن ٌَْستَْنِكَحَها{ ]األحزاب :   [، أي:" إن كنت ترٌد الزواج ٓ٘لوله تعالى:}إِْن أََراَد النهبِ

 .(5)منها"
ٌمول: إن أراد أن ٌنكحها فحبلل له أن ٌنحكها وإذا وهبت نفسها له بؽٌر  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)مهر"
وهذه اآلٌة توالى فٌها شرطان ، كموله تعالى إخباًرا عن نوح ، علٌه لال ابن كثٌر:"

ُ ٌُِرٌُد أَْن ٌُْؽوِ  ٌَُكْم السبلم ، أنه لال لمومه : } َوال ٌَْنفَعُُكْم نُْصِحً إِْن أََرْدُت أَْن أَْنَصَح لَُكْم إِْن َكاَن َّللاه
ٌِْه تََوكهلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْسِلِمٌَن {  [ ، وكمول موسى : } ٌَا لَْوِم إِنْ ٖٗ{ ]هود :  ِ فَعَلَ ُكْنتُْم آَمْنتُْم بِالِله
ًُّ أَْن ٌَْستَْنِكَحَها 1ٗ]ٌونس :  ِ إِْن أََراَد النهبِ ًّ ً ُمْإِمنَةً إِْن َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنهبِ [، ولال هاهنا : } َواْمَرأَة

"}(ٔٔ). 
ملسو هيلع هللا ىلص جاءته امرأة فمالت : ٌا رسول هللا ، إنً  عن سهل بن سعد الساعدي ؛ أن رسول هللا

لد َوَهبت نفسً لن. فمامت لٌاما طوٌبل فمام رجل فمال : ٌا رسول هللا ، َزّوجنٌها إن لم ٌكن لن 
بها حاجة. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هل عندن من شًء تُصدلها إٌاه" ؟ فمال : ما عندي إال إزاري 

. فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن أعطٌتها إزارن جلسَت ال إزار لن ، فالتمس شٌبا". فمال : ال أجد هذا
شٌبا. فمال : "التمس ولو خاتما من حدٌد" فالتمس فلم ٌجد شٌبا ، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "هل معن 

فمال له رسول هللا  -لسور ٌسمٌها  - من المرآن شًء ؟" لال : نعم ؛ سورة كذا ، وسورة كذا
 .(ٕٔ)ملسو هيلع هللا ىلص : "زوجتكها بما معن من المرآن"

                                                                                                                                                                      

 .1ٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .1ٕ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .1ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .ٔٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .1ٕٙ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
( ولكنه عند مسلم من ٕ٘ٗٔ( وصحٌح مسلم برلم )ٖ٘ٔ٘( وصحٌح البخاري برلم )ٖٖٙ/٘المسند )(ٕٔ)
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عن ثابت، لال : "كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له ، فمال أنس : جاءت امرأة إلى 
ًّ حاجة ؟ فمالت ابنته : ما كان ألل حٌاء ها. فمال : "هً النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت : ٌا نبً هللا ، هل لن ف

 .(ٔ)خٌر منن ، رؼبت فً النبً ، فعرضت علٌه نفسها"
عن أنس بن مالن : "أن امرأة أتت النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمالت : ٌا رسول هللا ، ابنة لً كذا وكذا. 
فذكرت من حسنها وجمالها ، فآثرتن بها. فمال : "لد لبلتها".فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم 

 .(ٕ)تَْشتَن شٌبًا لط ، فمال : "ال حاجة لً فً ابنتن" تصدع ولم
[، أي:" خالصة لن، ولٌس ٓ٘لوله تعالى:}َخاِلَصةً لََن ِمْن ُدوِن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األحزاب :  

 .(ٖ)لؽٌرن أن ٌتزوج امرأة بالِهبَة"
ن ٌمول: ال ٌحل ألحد من أمتن أن ٌمرب امرأة وهبت نفسها له، وإنما ذل لال الطبري:" 

 .(ٗ)لن ٌا دمحم خالصة أخلصت لن من دون سابر أمتن"
ٌعنً: خاصة لن، ٌا دمحم من دون المإمنٌن ال تحل هبة المرأة نفسها بؽٌر  لال مماتل:" 

 .(٘)مهر لؽٌرن من المإمنٌن"
أي : إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ، فإنه متى دخل بها وجب  لال ابن كثٌر:" 

لها علٌه بها مهر مثلها ، كما حكم به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً بَْرَوع  بنت واشك لما فوضت ، فحكم لها 
تمرٌر المهر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بصداق مثلها لما توفً عنها زوجها ، والموت والدخول سواء فً 

وثبوت مهر المثل فً المفوضة لؽٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤما هو ، علٌه السبلم ، فإنه ال ٌجب علٌه 
للمفوضة شًء ولو دخل بها ؛ ألن له أن ٌتزوج بؽٌر صداق وال ولً وال شهود ، كما فً لصة 

 .(ٙ)زٌنب بنت جحش ، رضً هللا عنها"
 على أربعة ألوال :واختلؾ فً التً وهبت نفسها له 

، (2)أحدها : أنها أم شرٌن بنت جابر بن ضباب ، وكانت امرأة صالحة ، لاله عروة بن الزبٌر
 .(1)ومماتل

كنا نتحدث أن أم شرٌن رضً هللا، عنها كانت ممن وهبت نفسها للنبً  لال عروة:" 
 .(5)ملسو هيلع هللا ىلص وكانت امرأة صالحة"

امرأة أبً الفكر األزدى ثم الدوسً  -ملسو هيلع هللا ىلص -وكانت أم شرٌن لبل أن تهب نفسها للنبً لال مماتل:"
 .(ٓٔ)من رهط أبً هرٌرة"

الحكم، لال: "كتب عبد الملن إلى أهل المدٌنة ٌسؤلهم، لال: فكتب إلٌه علً، لال عن  
الحكم، أنه علً بن شعبة: وهو ظنً علً بن حسٌن، لال: ولد أخبرنً به أبان بن تؽلب، عن 

 .(ٔٔ)الحسٌن الذي كتب إلٌه، لال: هً امرأة من األسد ٌمال لها: أم شرٌن، وهبت نفسها للنبً"

                                                                                                                                                                      

 .وسفٌان بن عٌٌنة والدراوردي وزابدة كلهم عن أبً حازم بنحوه طرٌك ٌعموب وعبد العزٌز بن أبً حازم
 .(ٕٓٔ٘( وصحٌح البخاري برلم )1ٕٙ/ٖالمسند )(ٔ)
 .(٘٘ٔ/ٖالمسند )(ٕ)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .1ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .٘ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .15ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٖٗٗٔ/ٓٔ(:ص22ٖٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .15ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
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 .(ٕ)، عروة بن الزبٌر(ٔ)الثانً : أنها خولة بنت حكٌم ، وهذا لول عابشة رضً هللا عنها
 .(ٖ)الثالث : أنها مٌمونة بنت الحارث ، لاله ابن عباس

وعمر بن الحكم وعبد هللا بن عبٌدة لالوا: تزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثبلث عن دمحم بن كعب  
عشرة امرأة. ست من لرٌش خدٌجة وعابشة وحفصة وأم حبٌبة وسورة، وأم سلمة، وثبلث من 
بنً عامر بن صعصعة وامرأتٌن من بنً هبلل، مٌمونة بن الحرث، وهً التً وهبت نفسها 

 وزٌنب أم المساكٌن، وهً التً اختارت الدنٌا وامرأة من بن الحارث وهً التً للنبً ملسو هيلع هللا ىلص
استعاذت منه، وزٌنب بنت جحش والسبٌتٌن صفٌة بنت حً وجوٌرٌة بنت الحارث 

 .(ٗ)الخزاعٌة"
لال لتادة:" ٌمول: لٌس المرأة أن تهب نفسها لرجل بؽٌر أمر ولً وال مهر، إال للنبً،  

ن الناس وٌزعمون أنها نزلت فً مٌمونة بنت الحارث أنها التً وهبت كانت له خالصة من دو
 .(٘)نفسها للنبً"

 .(ٙ)الرابع : أنا زٌنب بنت خزٌمة أم المساكٌن امرأة من األنصار . لاله الشعبً
 .(2)عن الشعبً، أنها امرأة من األنصار، وهبت نفسها للنبً، وهً ممن أرجؤ" 
 .(1)لم ٌكن عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص امرأة وهبت نفسها" ولال ابن عباس:" 
كان كل امرأة آتاها مهرا فمد أحلها هللا له إلى أن وهب هإالء أنفسهن له،  لال ابن زٌد:" 

 .(5)فؤحللن له دون المإمنٌن بؽٌر مهر خالصة لن من دون المإمنٌن إال امرأة لها زوج"
الشعبً عن امرأة وهبت نفسها لرجل، لال: ال ٌكون  عن صالح بن مسلم، لال: "سؤلت 

 .(ٓٔ)ال تحل له، إنما كانت للنبً ملسو هيلع هللا ىلص"
عن أبً بن كعب، "أن التً أحل هللا للنبً من النساء هإالء البلتً ذكر هللا: }ٌا أٌها  

إنما أحل هللا النبً إنا أحللنا لن أزواجن البلتً آتٌت أجورهن ... { إلى لوله: }فً أزواجهم{ و
 .(ٔٔ)للمإمنٌن مثنى وثبلث ورباع"

عن ابن عباس، لوله: "}ٌا أٌها النبً إنا أحللنا لن أزواجن ... { إلى آخر اآلٌة، لال:  
حرم هللا علٌه ما سوى ذلن من النساء، وكان لبل ذلن ٌنكح فً أي النساء شاء، لم ٌحرم ذلن 

نكح فً أي الناس أحب؛ فلما أنزل هللا: إنً لد علٌه، فكان نساإه ٌجدن من ذلن وجدا شدٌدا أن ٌ
 .(ٕٔ)حرمت علٌن من الناس سوى ما لصصت علٌن أعجب ذلن نساءه"

بفتح األلؾ، بمعنى: وأحللنا له امرأة « أن وهبت"»عن الحسن البصري أنه لرأ: روي  
 .(ٖٔ)مإمنة أن ٌنكحها؛ لهبتها له نفسها"

ٌَْمانُُهْم{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}لَْد َعِلْمنَا َما فََرْضنَا  َ ٌِْهْم فًِ أَْزَواِجِهْم َوَما َملََكْت أ َعلَ
لد علمنا ما أوجبنا على المإمنٌن من نفمٍة، ومهر، وشهود فً العمد، وعدم تجاوز  [، أي:"ٓ٘

                                                           

 ٖٗٗٔ-ٖٖٗٔ/ٓٔ(:ص22ٕ1ٔ(، )22ٕٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .15ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .11ٕ/ٕٓرجه الطبري: أخ (ٖ)
 .ٖٖٗٔ/ٓٔ(:22ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٙ/ ٕٓأخرجه الطبري: (٘)
 .15ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .15ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .11ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .12ٕ-1ٕٙ/ ٕٓأخرجه الطبري: (5)
 .12ٕ/ ٕٓأخرجه الطبري: (ٓٔ)
 .12ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .11ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .12ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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أربع من النساء، وما أبحنا لهم من ِملن الٌمٌن عدا الحرابر، وأما أنت فمد خصصنان بخصابص 
 .(ٔ)"تٌسٌراً لن
لد علمنا ما فرضنا على المإمنٌن فً أزواجهم إذا أرادوا نكاحهن  لال الطبري: ٌمول:" 

مما لم نفرضه علٌن، وما خصصناهم به من الحكم فً ذلن دونن وهو أنا فرضنا علٌهم أنه ال 
ٌحل لهم عمد نكاح على حرة مسلمة إال بولً عصبة وشهود عدول، وال ٌحل لهم منهن أكثر من 

: }وما ملكت أٌمانهم{ ٌمول تعالى ذكره: لد علمنا ما فرضنا على المإمنٌن فً أربع، ولوله
أزواجهم، ألنه ال ٌحل لهم منهن أكثر من أربع، وما ملكت أٌمانهم، فإن جمٌعهن إذا كن مإمنات 

 .(ٕ)أو كتابٌات، لهم حبلل بالسباء والتسري وؼٌر ذلن من أسباب الملن"
ى المإمنٌن فً أزواجهم أال ٌتزوجوا إال أربع نسوة ٌعنً: ما أوجبنا عل لال مماتل:" 

 .(ٖ)بمهر وبٌنة وأحللنا لهم ما ملكت أٌمانهم ٌعنى جماع الوالٌة"
 .(ٗ)عن مجاهد: "}لد علمنا ما فرضنا علٌهم فً أزواجهم{، لال: فً األربع" 
شاهدي لال لتادة:" كان مما فرض هللا علٌهم أن ال تزوج امرأة إال بولً وصداق عند  

 .(٘)عدل، وال ٌحل لهم من النساء إال أربع وما ملكت أٌمانهم"
ٌَْن َحَرٌج{ ]األحزاب :   ٌْبَل ٌَُكوَن َعلَ لببل ٌكون علٌن مشمة أو  [، أي:"ٓ٘لوله تعالى:}ِلَك

 .(ٙ)"ضٌك
 .(2)لكٌبل ٌكون علٌن ٌا دمحم حرج فً الهبة بؽٌر مهر فٌها تمدٌم" لال مماتل:" 
ٌمول:" إنا أحللنا لن ٌا دمحم أزواجن اللواتً ذكرنا فً هذه اآلٌة، وامرأة لال الطبري:  

مإمنة إن وهبت نفسها للنبً، إن أراد النبً أن ٌستنكحها؛ لكٌبل ٌكون علٌن إثم وضٌك فً نكاح 
 .(1)من نكحت من هإالء األصناؾ التً أبحت لن نكاحهن من المسمٌات فً هذه اآلٌة"

ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب : لوله تعالى:}َوَكاَن   [، أي:" وكان هللا ؼفوًرا لذنوب َّٓ٘للاه
  .(5)عباده المإمنٌن، رحًٌما بالتوسعة علٌهم"

لال الطبري: ٌمول:" وكان هللا ؼفورا لن وألهل اإلٌمان بن، رحٌما بن وبهم أن ٌعالبهم  
 .(ٓٔ)على سالؾ ذنب منهم سلؾ بعد توبتهم منه"

 .(ٔٔ)}رحٌما{ فً تحلٌل ذلن له" -ملسو هيلع هللا ىلص -را{ فً التزوٌج بؽٌر مهر للنبً}ؼفو لال مماتل:" 
 [:ٓ٘فوابد اآلٌة:]

بٌان إكرام هللا تعالى لنبٌه فً التخفٌؾ علٌه رحمة به فؤباح له أكثر من أربع، ولصر  -ٔ
ذلن للمإمنٌن  المإمنٌن على أربع أباح له الواهبة نفسها أن ٌتزوجها بؽٌر مهر وال ولً ولم ٌبح

 فبل بد من مهر وولً وشهود.
 تمرٌر أحكام النكاح للمإمنٌن وأنه لم ٌطرأ علٌها نسخ بتخفٌؾ وال بتشدٌد. -ٕ
 بٌان سعة رحمة هللا ومؽفرته لعباده المإمنٌن. -ٖ

 المرآن

                                                           

 .11ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٔ)
 .5ٕٓ-15ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .11ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (2)
 .5ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٗٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
 .5ٕٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
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ٌَْن ذَ  ْن َعَزْلَت فاََل ُجنَاَح َعلَ ٌَْت ِممَّ ٌَْن َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتَغَ ِلَن }تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنَّ َوتُْإِوي إِلَ
ُ ٌَْعلَُم َما فًِ لُلُ  ٌْتَُهنَّ ُكلُُّهنَّ َوَّللاَّ ٌَْن بَِما آتَ ُ وأَْدنَى أَْن تَمَرَّ أَْعٌُنُُهنَّ َواَل ٌَْحَزنَّ َوٌَْرَض بُِكْم َوَكاَن َّللاَّ

 [ ٔ٘({ ]األحزاب : َٔ٘عِلًٌما َحِلًٌما )
 التفسٌر: 

تإخر َمن تشاء ِمن نسابن فً المَْسم فً المبٌت، وتضم إلٌن َمن تشاء منهن، وَمن َطلَْبَت ممن 
، وٌرضٌن  رت لَْسمها، فبل إثم علٌن فً هذا، ذلن التخٌٌر ألرب إلى أن ٌفرحن وال ٌحزنه أخه

ٌْلها إلى بعض النساء دون بعض.  كلهن بما ، وهللا ٌعلم ما فً للوب الرجال ِمن َم لسمت لهنه
 وكان هللا علًٌما بما فً الملوب، حلًٌما ال ٌعجل بالعموبة على من عصاه.

 سبب النزول:
عن عروة بن الزبٌر، عن عابشة:" أنها كانت تعٌر النساء البلتً وهبن أنفسهن لرسول 

}تُْرِجً   ولالت: أما تستحً امرأة أن تعرض نفسها بؽٌر صداق، فنزلت، أو فؤنزل هللا:هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ْن َعَزْلتَ  ٌَْت ِممه ٌَْن َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتَؽَ فملت: إنً ألرى ربن ٌسارع  {،َمْن تََشاُء ِمْنُهنه َوتُْإِوي إِلَ

 .(ٔ)لن فً هوان"
ٌَْن َمْن تََشاُء{ ]األحزاب : لوله تعالى:}تُْرِجً َمْن تََشاُء   [، أي:" تإخر ِٔ٘مْنُهنه َوتُْإِوي إِلَ

 .(ٕ)َمن تشاء ِمن نسابن فً المَْسم فً المبٌت، وتضم إلٌن َمن تشاء منهن"
هذا مما خص هللا به النبً علٌه السبلم فكان له أن ٌإخر من أحب من  لال الزجاج:" 

ن لؽٌره من أمته، وله أن ٌرد من أخر إلى فراشه نسابه وٌإوي إلٌه من أحب من نسابه ولٌس ذل
 .(ٖ)علٌه السبلم"

ٌَْن َمْن تََشاُء{ واختلؾ أهل العلم فً   لوله تعالى:}تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنه َوتُْإِوي إِلَ
 [، على وجوه:ٔ٘]األحزاب : 

 .(ٗ)أحدها : تطلك من تشاء من نسابن وتمسن من تشاء منهن ، لاله ابن عباس
ن ابن عباس، لوله: "}ترجً من تشاء منهن{: أمهات المإمنٌن، }وتإوي إلٌن من ع 

تشاء{، ٌعنً: نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وٌعنً باإلرجاء: ٌمول: من شبت خلٌت سبٌله منهن. وٌعنً 
 .(٘)باإلٌواء: ٌمول: من أحببت أمسكت منهن"

كان أزواجه لد تؽاٌرن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فهجرهن شهرا، ثم نزل التخٌٌر من  لال ابن زٌد:" 
هللا له فٌهن، فمرأ حتى بلػ: }وال تبرجن تبرج الجاهلٌة األولى{ فخٌرهن بٌن أن ٌخترن أن ٌخلً 
سبٌلهن وٌسرحهن، وبٌن أن ٌممن إن أردن هللا ورسوله على أنهن أمهات المإمنٌن، ال ٌنكحن 

دا، وعلى أنه ٌإوي إلٌه من ٌشاء منهن ممن وهبت نفسها له، حتى ٌكون هو ٌرفع رأسه إلٌها، أب
وٌرجً من ٌشاء حتى ٌكون هو ٌرفع رأسه إلٌها، ومن ابتؽى ممن هً عنده وعزل فبل جناح 
علٌه ذلن أدنى أن تمر أعٌنهن وال ٌحزن وٌرضٌن إذا علمن أنه من لضابً علٌهن إٌثار 

ذلن أدنى أن{ ٌرضٌن، لال: }ومن ابتؽٌت ممن عزلت{ من ابتؽى أصابه، بعضهن على بعض }
ومن عزل لم ٌصبه، فخٌرهن بٌن أن ٌرضٌن بهذا، أو ٌفارلهن، فاخترن هللا ورسوله، إال امرأة 
واحدة بدوٌة ذهبت، وكان على ذلن صلوات هللا علٌه، ولد شرط هللا له هذا الشرط، ما زال 

 .(ٙ)ٌعدل بٌنهن حتى لمً هللا"
 .(2)الثانً : تترن نكاح من تشاء وتنكح من تشاء، لاله الحسن

                                                           

 .5ٖٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٕ)
 .ٖٖٕ/ٗمعانً المرآن:  (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٕ/ٕٓاخرجه الطبري:  (٘)
 .5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .5ٕٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
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كان نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب امرأة لم ٌكن لرجل أن ٌخطبها حتى ٌتزوجها أو  لال الحسن:" 
 .(ٔ)ٌتركها"

من شبت من أزواجن فبل تؤتٌها ، وتؤتً من شبت من أزواجن فبل -بؽٌر طبلق -الثالث : تعزل 
 . (ٕ)تعزلها ، لاله مجاهد

 .(ٖ)لم ٌكن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌطلك، كان ٌعتزل" لال مجاهد:" 
فجعله هللا فً حل من ذلن أن ٌدع من ٌشاء منهن، وٌؤتً من ٌشاء منهن  لال لتادة:" 

 .(ٗ)بؽٌر لسم، وكان نبً هللا ٌمسم"
 .(٘) له ذلن"فما شاء صنع فً المسمة بٌن النساء، أحل هللا لال الضحان:" 

 .(ٙ)لال الماوردي:"وٌدل على أن المَسم فً هذا التؤوٌل كان سالطاً عنه"
 . (2)الرابع : تإخر من تشاء من أزواجن ، وتضم إلٌن من تشاء منهن ، لاله لتادة

، (1)تمبل من تشاء من المإمنات اللواتً ٌهبن أنفسهن، وتترن من تشاء، لاله الشعبًالخامس: 
 .(5)وعكرمة

لما أشفمن أن ٌطلمهن، للن: ٌا نبً هللا اجعل لنا  وروى منصور عن ابن رزٌن لال :"
من مالن ونفسن ما شبت، فكان ممن أرجؤ منهن سودة بنت زمعة وجوٌرٌة وصفٌة وأم حبٌبة 

 .(ٓٔ)ومٌمونة، وكان ممن آوى إلٌه عابشة وأم سلمة وحفصة وزٌنب"
ى إلٌه علٌه الصبلة والسبلم: عابشة وكان ممن آو وفً رواٌة اخرى، عن أبً رزٌن:"

وحفصة وزٌنب وأم سلمة؛ فكان لسمه من نفسه لهن سوى لسمه. وكان ممن أرجى: سودة 
وجوٌرٌة وصفٌة وأم حبٌبة ومٌمونة؛ فكان ٌمسم لهن ما شاء، وكان أراد أن ٌفارلهن، فملن له: 

 \.(ٔٔ)السم لنا من نفسن ما شبت، ودعنا نكون على حالنا"
وأولى األلوال فً ذلن عندي بالصواب أن ٌمال: إن هللا تعالى ذكره جعل  :"لال الطبري

لنبٌه أن ٌرجً من النساء اللواتً أحلهن له من ٌشاء، وٌإوي إلٌه منهن من ٌشاء، وذلن أنه لم 
ٌحصر معنى اإلرجاء واإلٌواء على المنكوحات اللواتً كن فً حباله عندما نزلت هذه اآلٌة 

 دث إٌواإها أو إرجاإها منهن.دون ؼٌرهن ممن ٌستح
إذا كان ذلن كذلن، فمعنى الكبلم: تإخر من تشاء ممن وهبت نفسها لن، وأحللت لن 
نكاحها، فبل تمبلها وال تنكحها، أو ممن هن فً حبالن؛ فبل تمربها. وتضم إلٌن من تشاء ممن 

تنكحها، وممن هً فً وهبت نفسها لن أو أردت من النساء البلتً أحللت لن نكاحهن؛ فتمبلها أو 
 .(ٕٔ)حبالن؛ فتجامعها إذا شبت وتتركها إذا شبت بؽٌر لسم"

أكثر العلماء على أن هذه اآلٌة نزلت مبٌحة لرسول هللا صلى هللا  لال ابن الجوزي:" 
علٌه وسلم مصاحبة نسابه كٌؾ شاء من ؼٌر إٌجاب المسمة علٌه والتسوٌة بٌنهن. ؼٌر أنه كان 

 .(ٖٔ)ٌسوي بٌنهن"

                                                           

 .5ٕٕ/ٕٓاخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٙٗٔ/ٓٔ(:ص22ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .ٙٔٗ/ٗالنكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .2ٙٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (1)
 .2ٙٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (5)
 .5ٕٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕٗ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٖزاد المسٌر:  (ٖٔ)
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الشعبً: "كن نساء وهبن أنفسهن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فدخل ببعضهن وأرجؤ بعضهن فلم لال 
 .(ٔ)ٌمربن حتى توفً ولم ٌنكحن بعده منهن أم شرٌن"

 .(ٕ)ما علمنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرجؤ منهن أحدا، ولمد آواهن كلهن حتى مات" لال الزهري:"
 .(ٕ)مات"

"أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌستؤذن فً ٌوم المرأة منا بعد أن عن عابشة رضً هللا، عنها: 
أنزلت هذه اآلٌة: }ترجً من تشاء منهن{ فملت لها: ما كنت تمولٌن؟ لال: كنت ألول له: إن كان 

 .(ٖ)ذان إلً فإنً ال أرٌد أن أوثر علٌن أحدا"
نسابه، فلما رأٌن ذلن أتٌنه فملن: ال تخل  لال أبو زٌد: "هم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌطلك من

سبٌلنا وأنت فً حل فٌما بٌننا وبٌنن، إفرض لنا من نفسن ومالن ما شبت فؤنزل هللا: ترجً من 
تشاء منهن نسوة ٌمول: تعزل من تشاء فؤرجؤ منهن وآوى نسوة وكان ممن أرجا: مٌمونة، 

نفسه وماله ما شاء، وكان ممن  وجوٌرٌة، وأم حبٌبة وصفٌة، وسودة. وكان ٌمسم بٌنهن من
 .(ٗ)آوى: عابشة وحفصة، وأم سلمة، وزٌنب. فكانت لسمته من نفسه وماله بٌنهن سواء"

وعن ابن عباس، لال: "خشٌت سودة أن ٌطلمها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فمالت: ٌا رسول هللا، ال 
}وإن امرأة خافت من بعلها تطلمنً وأمسكنً واجعل ٌومً لعابشة ففعل، ونزلت هذه اآلٌة: 

 .(٘)نشوزا أو إعراضا{، اآلٌة"
ٌَْن{ ]األحزاب :  ْن َعَزْلَت فبََل ُجنَاَح َعلَ ٌَْت ِممه [، أي:" وَمن ٔ٘لوله تعالى:}َوَمِن اْبتَؽَ

رت لَْسمها، فبل إثم علٌن فً هذا"  .(ٙ)َطلَْبَت ممن أخه
 .(2)أي: إن أردت ممن عزلت أن تإوي إلٌن فبل جناح علٌن" لال الزجاج:" 
أي: إذا أردت أن تإوي إلٌن امرأة ممن عزلت من المسمة فبل جناح  لال ابن الجوزي:" 

 .(1)علٌن، أي: ال مٌل علٌن بلوم وال عتب ذلن"
ٌَْن{ ]األوفً   ْن َعَزْلَت فبََل ُجنَاَح َعلَ ٌَْت ِممه [، وجهان ٔ٘حزاب : لوله تعالى:}َوَمِن اْبتَؽَ

 من التفسٌر:
ومن نكحت من نسابن فجامعت ممن لم تنكح، فعزلته عن الجماع، فبل جناح أحدهما: معناه: 
 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)علٌن. لاله لتادة

 .(ٔٔ)إن شاء أتى من شاء منهن، وال جناح علٌه" لال لتادة:" 
 .(ٕٔ)ومن ابتؽى أصابه، ومن عزل لم ٌصبه" لال ابن زٌد:" 

ومن استبدلت ممن أرجٌت، فخلٌت سبٌله من نسابن، أو ممن مات منهن ممن الثانً: معناه: 
 .(ٖٔ)أحللت لن فبل جناح علٌن. وهذا لول ابن عباس

ٌعنً بذلن: النساء البلتً أحل هللا له من بنات العم والعمة والخال  لال ابن عباس:" 
البلتً عندن أحد، أو خلٌت سبٌله، فمد والخالة }البلتً هاجرن معن{، ٌمول: إن مات من نسابن 

                                                           

 .ٖ٘ٗٔ/ٓٔ(:ص22ٖ1ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٙٗ/ٖنمبل عن: زاد المسٌر:  (ٕ)
 .ٖٙٗٔ/ٓٔ(:ص22ٗٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٗٔ/ٓٔ(:ص22ٖ5ٔاخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .25ٓٔ/ٗ(:صٖٙٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٙ)
 .ٖٖٕ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .2ٙٗ/ٖزاد المسٌر:  (1)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .5ٕ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕ٘-5ٕٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .5ٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .5ٕ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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أحللت لن أن تستبدل من البلتً أحللت لن مكان من مات من نسابن البلتً هن عندن، أو خلٌت 
 .(ٔ)سبٌله منهن، وال ٌصلح لن أن تزداد على عدة نسابن البلتً عندن شٌبا"

: ومن وأولى التؤوٌلٌن بالصواب فً ذلن: تؤوٌل من لال: معنى ذلن لال الطبري:" 
ابتؽٌت إصابته من نسابن }ممن عزلت{ عن ذلن منهن }فبل جناح علٌن{ لداللة لوله: }ذلن أدنى 
أن تمر أعٌنهن{ على صحة ذلن، ألنه ال معنى ألن تمر أعٌنهن إذا هو ملسو هيلع هللا ىلص استبدل بالمٌتة أو 

ن، وذلن مما ٌدل علٌه المطلمة منهن، إال أن ٌعنً بذلن: ذلن أدنى أن تمر أعٌن المنكوحة منه
 .(ٕ)ظاهر التنزٌل بعٌد"

{ ]األحزاب :  ٌْتَُهنه ُكلُُّهنه ٌَْن بَِما آتَ لوله تعالى:}َذِلَن أَْدنَى أَْن تَمَره أَْعٌُنُُهنه َواَل ٌَْحَزنه َوٌَْرَض
٘ٔ" ، وٌرضٌن كلهن بما لسمت لهنه  .(ٖ)[، أي:" ذلن التخٌٌر ألرب إلى أن ٌفرحن وال ٌحزنه

أي: ذلن التخٌٌر الذي خٌرنان فً صحبتهن ألرب إلى رضاهن.  ل ابن الجوزي:"لا 
والمعنى: إنهن إذا علمن أن هذا أمر من هللا تعالى، كان أطٌب ألنفسهن، }وٌرضٌن بما آتٌتهن 

 .(ٗ)كلهن{، أي: بما أعطٌتهن من تمرٌب وتؤخٌر"
ن ترجً من تشاء من ٌمول: هذا الذي جعلت لن ٌا دمحم من إذنً لن أ لال الطبري:" 

النساء اللواتً جعلت لن إرجاءهن، وتإوي من تشاء منهن، ووضعً عنن الحرج فً ابتؽابن 
إصابة من ابتؽٌت إصابته من نسابن، وعزلن عن ذلن من عزلت منهن، ألرب لنسابن أن تمر 

ار أعٌنهن به وال ٌحزن، وٌرضٌن بما آتٌتهن كلهن من تفضٌل من فضلت من لسم، أو نفمة وإٌث
من آثرت منهم بذلن على ؼٌره من نسابن، إذا هن علمن أنه من رضاي منن بذلن، وإذنً لن 

 .(٘)به، وإطبلق منً ال من لبلن"
أي : إذا علمن أن هللا لد وضع عنن الَحَرج فً المسم ، فإن شبت لسمت  لال ابن كثٌر:" 

، وإن شبت لم تمسم ، ال جناح علٌن فً أي ذلن فعلت ، ثم مع هذا أنت تمسم لهن اختٌارا منن 
ال أنه على سبٌل الوجوب ، فرحن بذلن واستبشرن به وحملن جمٌلن فً ذلن ، واعترفن بمنتن 

 .(ٙ)تن بٌنهن وإنصافن لهن وعدلن فٌهن"علٌهن فً لسمن لهن وتسوٌ
{ وفً  ٌْتَُهنه ُكلُُّهنه ٌَْن بَِما آتَ لوله تعالى:}َذِلَن أَْدنَى أَْن تَمَره أَْعٌُنُُهنه َواَل ٌَْحَزنه َوٌَْرَض
 [، وجوه من التفسٌر:ٔ٘]األحزاب : 

 .(2)أحدها : إذا علمن أنه ال ٌطلمهن لرت أعٌنهن ولم ٌحزن. حكاه الماوردي
 .(1)الثانً : إذا علمن أنه ال ٌتزوج علٌهن لرت أعٌنهن ولم ٌحزن . لاله لتادة

ٌعنً: نساءه البلبً عنده ٌومبذ، ٌعنً: التسع، }وال ٌحزن{، إذا عرفن إال  لال ٌحٌى:" 
 .(5)تنكح علٌهن"

ت أعٌنهن ولم ٌحزن . لاله لتادة ، (ٓٔ)الثالث : إذا علمن أن هذا من حكم هللا تعالى فٌهن لَره
 .(ٔٔ)وروي عن ابن زٌد نحوه

ت أعٌنهن ولم ٌحزن ، لاله  الرابع : أنهن علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن لره
 .(ٕٔ)مجاهد

                                                           

 .5ٕ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .5ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٖ)
 .2ٙٗ/ٖزاد المسٌر:  (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٙٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .ٙٔٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٙٔٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (1)
 .2ٖٕ/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (5)
 .5ٕٙ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٙٔٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٕٔ)
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إذا لم تجعل لواحدة منهن ٌوما وكن فى ذلن سواء، كان أحرى أن تطٌب أنفسهن وال الخامس: 
 .(ٔ)ٌحزن. لاله الفراء

ابن شهاب، لوله: "}ترجً من تشاء{، لال: هذا أمر جعله هللا إلى نبٌه صلى هللا  عن 
علٌه وسلم فً تؤدٌبه نساءه لكً ٌكون ذلن ألر ألعٌنهن وأرضى فً عٌشتهن ولم نعلم رسول 

 .(ٕ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص أرجؤ منهن شٌبا وال عزله بعد أن خٌرهن فاخترنه"
، بضم التاء وكسر الماؾ «أن تمر»ن الجونً: ولرأ ابن محٌصن، وأبو عمرا 

 .(ٖ)بنصب النون« أعٌنهن»
ُ ٌَْعلَُم َما فًِ لُلُوبُِكْم{ ]األحزاب :  [، أي:" وهللا ٌعلم ما فً للوب ٔ٘لوله تعالى:}َوَّللاه

ٌْلها إلى بعض النساء دون بعض"  .(ٗ)الرجال ِمن َم
ن مٌلها إلى بعض من عنده من ٌمول: وهللا ٌعلم ما فً للوب الرجال م لال الطبري:"

النساء دون بعض بالهوى والمحبة، ٌمول: فلذلن وضع عنن الحرج ٌا دمحم فٌما وضع عنن من 
 .(٘)ابتؽاء من ابتؽٌت منهن، ممن عزلت تفضبل منه علٌن بذلن وتكرمة"

 .(ٙ)أي : من المٌل إلى بعضهن دون بعض ، مما ال ٌمكن دفعه " لال ابن كثٌر:" 
وهللا ٌعلم ما فً للوبكم من المٌل إلى بعضهن. والمعنى: إنما خٌرنان  الجوزي:"لال ابن  

 .(2)تسهٌبل علٌن"
خطاٌب للنبً على جهة التعظٌم أي ٌعلم ما فً للبن ٌا دمحم وما فً للب  لال الصابونً:"

كل إِنسان، من عدل أو مٌل، ومن حب أو كراهٌة، وإنما خٌرنان فٌهن تٌسٌراً علٌن فٌما 
 .(1)أردت"

عن عابشة لالت : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمسم بٌن نسابه فٌعدل ، ثم ٌمول : "اللهم هذا فعلً 
 .(5)ٌما أملن ، فبل تلمنً فٌما تملن وال أملن"ف

ُ َعِلًٌما َحِلًٌما{ ]األحزاب :  [، أي:" وكان هللا علًٌما بما فً ٔ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه
  .(ٓٔ)الملوب، حلًٌما ال ٌعجل بالعموبة على من عصاه"

ٌمول: وكان هللا ذا علم بؤعمال عباده، وؼٌر ذلن من األشٌاء كلها }حلٌما{  لال الطبري:"
ٌمول: ذا حلم على عباده، أن ٌعاجل أهل الذنوب منهم بالعموبة، ولكنه ذو حلم وأناة عنهم لٌتوب 

 .(ٔٔ)من تاب منهم، وٌنٌب من ذنوبه من أناب منهم"
 
 المرآن

َملََكْت ٌَِمٌنَُن  }اَل ٌَِحلُّ لََن النَِّساُء ِمْن بَْعُد َواَل أَْن تَبَدََّل بِِهنَّ ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََن ُحْسنُُهنَّ إاِلَّ َما
ٍء َرلٌِبًا ) ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش  [ ٕ٘({ ]األحزاب : َٕ٘وَكاَن َّللاَّ

 التفسٌر: 
أمهات المإمنٌن، وال أن تطلمهن وتتزوج بدلهن  ال ٌحل لن تزوج النساء من بعد زوجاتن

ولو  -إكراماً لهن، وشكراً على حسن صنٌعهن من اختٌارهن هللا ورسوله والدار اآلخرة-ؼٌرهن 

                                                           

 .ٖٙٗ/ٕانظر: معانً المرآن:  (ٔ)
 .ٖٙٗٔ/ٓٔ(:ص22ٗٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .2ٙٗ/ٖانظر: زاد المسٌر:  (ٖ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٗ)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٙٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2ٙٗ/ٖزاد المسٌر:  (2)
 .11ٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
( ٖٙ/2( وسنن النسابً )ٓٗٔٔ)( وسنن الترمذي برلم ٖٕٗٔ( وسنن أبً داود برلم )ٗٗٔ/ٙالمسند )(5)

 .(52ٔٔوسنن ابن ماجه برلم )
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
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أعجبن حسن ؼٌرهن من النساء، إال ما ملكت ٌمٌنن من اإلماء، فهن حبلل لن. وكان هللا على 
 كل شًء رلٌبًا، ال ٌؽٌب عنه علم شًء.

[، أي:" ال ٌحل لن تزوج النساء ٕ٘الى:}اَل ٌَِحلُّ لََن النَِّساُء ِمْن بَْعُد{ ]األحزاب : لوله تع 
 .(ٔ)من بعد زوجاتن أمهات المإمنٌن"

ال ٌحل لن ٌا دمحم النساء من بعد اللواتً أحللتهن لن فً اآلٌة لبل  لال الطبري:ٌمول:"
"(ٕ). 

وهذا شكر من هللا، الذي لم ٌزل شكوًرا، لزوجات رسوله، رضً هللا  لال السعدي:" 
عنهن، حٌث اخترن هللا ورسوله، والدار اآلخرة، أن رحمهن، ولصر رسوله علٌهن فمال: }ال 

 .(ٖ)ٌَِحلُّ لََن النَِّساُء ِمْن بَْعُد{ زوجاتن الموجودات"
 [، وجوه:ُٕ٘د{ ]األحزاب : لوله تعالى:}اَل ٌَِحلُّ لََن النَِّساُء ِمْن بَعْ وفً  

أحدها : ال ٌحل لن نساء من بعد نسابن البلتً خٌرتهن فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة . لال 
 . (٘)، ولتادة(ٗ)ابن عباس
 .(ٙ)نهً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتزوج بعد نسابه األول شٌبا" لال ابن عباس:" 
لما خٌرهن فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة لصره علٌهن؛ فمال: }ال ٌحل  لال لتادة:" 

 .(2)لن النساء من بعد وال أن تبدل بهن من أزواج{، وهن التسع التً اخترن هللا ورسوله"
َواَجَن البلهتًِ  َُ ٌَْت الثانً : ال ٌحل لن النساء من بعد الذي أحللنا لن بمولنا :}إِنهآ أْحلَْلنَا لََن أَْز َءآتَ

ِ{، اآلٌة، والمعنى: ًّ {، إلى لوله:}إن َوَهبَْت نَْفَسَها ِللنهبِ معناه: ال ٌحل لن من النساء إال  أُُجوَرُهنه
وكانت اإلباحة بعد نسابه ممصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله التً أحللناها لن. 

 .(1)وبنات خاالته المهاجرات معه ، لاله أبً بن كعب
زٌاد:" لال ألبً بن كعب: هل كان للنبً ملسو هيلع هللا ىلص لو مات أزواجه أن ٌتزوج؟ لال: ما لال 

كان ٌحرم علٌه ذلن، فمرأت علٌه هذه اآلٌة :}ٌا أٌها النبً إنا أحللنا لن أزواجن{، لال: فمال: 
ٌمٌنه  أحل له ضربا من النساء، وحرم علٌه ما سواهن، أحل له كل امرأة آتى أجرها، وما ملكت

مما أفاء هللا علٌه، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خاالته، وكل امرأة وهبت نفسها 
 .(5)له إن أراد أن ٌستنكحها خالصة له من دون المإمنٌن"

"أمر أن ال ٌتزوج أعرابٌة وال ؼرٌبة، وٌتزوج بعد من نساء تهامة،  لال أبو صالح:
 .(ٓٔ)ال والخالة إن شاء ثبلث مبة"ومن شاء من بنات العم والعمة والخ

عكرمة: "}ال ٌحل لن النساء من بعد{، هإالء التً سمى هللا إال }بنات عمن وروي عن 
 .(ٔٔ)... { اآلٌة"

لال عبٌد: "سمعت الضحان ٌمول فً لوله:}ال ٌحل لن النساء من بعد{، ٌعنً: من بعد 
أو ابنة خال أو ابنة خالة أو امرأة  التسمٌة، ٌمول: ال ٌحل لن امرأة إال ابنة عم أو ابنة عمة

 . (ٕٔ)وهبت نفسها لن، من كان منهن هاجر مع نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

                                                           

 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (ٔ)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .52ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .52ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .52ٕ/ٕٓجه الطبري: أخر (ٙ)
 .52ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .51ٕ-52ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .51ٕ-52ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .51ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .55ٕ-51ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔٔ)
 .55ٕ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
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وفً حرؾ ابن مسعود: "}والبلتً هاجرن معن{، ٌعنً بذلن: كل شًء هاجر معه لٌس 
 . (ٔ)من بنات العم والعمة، وال من بنات الخال والخالة"

من ؼٌر المسلمات كالٌهودٌات والنصرانٌات والمشركات ، وٌحل ما الثالث : ال ٌحل لن النساء 
 .(ٕ)سواهن من المسلمات ، لاله مجاهد

لال الطبري:" وأولى األلوال عندي بالصحة لول من لال: معنى ذلن: ال ٌحل لن النساء 
إلى من بعد بعد اللواتً أحللتهن لن بمولً: }إنا أحللنا لن أزواجن البلتً آتٌت أجورهن ... { 

 لوله: }وامرأة مإمنة إن وهبت نفسها للنبً{ .
وإنما للت ذلن أولى بتؤوٌل اآلٌة؛ ألن لوله: }ال ٌحل لن النساء{ عمٌب لوله: }إنا أحللنا 
لن أزواجن{، وؼٌر جابز أن ٌمول: لد أحللت لن هإالء وال ٌحللن لن إال بنسخ أحدهما صاحبه، 

األخرى منهما. فإذ كان ذلن كذلن وال داللة وال وعلى أن ٌكون ولت فرض إحدى اآلٌتٌن، فعل 
برهان على نسخ حكم إحدى اآلٌتٌن حكم األخرى، وال تمدم تنزٌل إحداهما لبل صاحبتها، وكان 
ؼٌر مستحٌل مخرجهما على الصحة، لم ٌجز أن ٌمال: إحداهما ناسخة األخرى. وإذا كان ذلن 

بعد المسلمات ٌهودٌة وال نصرانٌة وال  كذلن، ولم ٌكن لمول من لال: معنى ذلن: ال ٌحل من
كافرة، معنى مفهوم، إذ كان لوله }من بعد{ إنما معناه: من بعد المسمٌات المتمدم ذكرهن فً 
اآلٌة لبل هذه اآلٌة، ولم ٌكن فً اآلٌة المتمدم فٌها ذكر المسمٌات بالتحلٌل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر 

فٌها ذكر أزواجه وملن ٌمٌنه الذي ٌفًء هللا علٌه، وبنات عمه  إباحة المسلمات كلهن، بل كان
وبنات عماته، وبنات خاله وبنات خاالته البلتً هاجرن معه، وامرأة مإمنة إن وهبت نفسها 
للنبً، فتكون الكوافر مخصوصات بالتحرٌم، صح ما للنا فً ذلن، دون لول من خالؾ لولنا 

 .(ٖ)فٌه"
بالتاء توجٌها منه إلى أنه فعل للنساء، والنساء جمع للكثٌر ، «ال تحل لن النساء»ولرئ:

 .(ٗ) منهن
{ ]األحزاب :   [، أي:" ٕ٘لوله تعالى:}َواَل أَْن تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََن ُحْسنُُهنه

 إكراماً لهن، وشكراً على حسن صنٌعهن من اختٌارهن-وال أن تطلمهن وتتزوج بدلهن ؼٌرهن 
 .(٘)ولو أعجبن حسن ؼٌرهن من النساء" -هللا ورسوله والدار اآلخرة

وال أن تطلك نساءن اللواتً اخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة، لال الطبري:ٌمول :"
 .(ٙ)فتبدل بهن من أزواج ولو أعجبن حسن من أردت أن تبدل به منهن"

منهن واستبدال ؼٌرها بها إال فنهاه عن الزٌادة علٌهن ، أو طبلق واحدة  لال ابن كثٌر:"
 .(2)ما ملكت ٌمٌنه"

{ أي: حسن  لال السعدي:"  أي: وال تطلك بعضهن، فتؤخذ بدلها، }َولَْو أَْعَجبََن ُحْسنُُهنه
ؼٌرهن، فبل ٌحللن لن، فحصل بهذا، أمنهن من الضرابر، ومن الطبلق، ألن هللا لضى أنهن 

 .(1)نهن فرلة"زوجاته فً الدنٌا واآلخرة، ال ٌكون بٌنه وبٌ
أي: وال ٌحل لن أن تستبدل بهن أزواجا ؼٌرهن، بؤن تطلك واحدة منهن  لال المراؼً:" 

 .(5)وتنكح بدلها أخرى مهما كانت بارعة فى الحسب والجمال"
 [، وجوه من التفسٌر:ٕ٘لوله تعالى:}َواَل أَْن تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواجٍ{ ]األحزاب : وفً  

                                                           

 .55ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .55ٕ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٓٓ-55ٕ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .ٖٓٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (٘)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .5ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌرر:  (2)
 . ]بتصرؾ[2ٓٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .ٕٙ/ٕٕتفسٌر المراؼً:  (5)



ٖٓ2 
 

، لاله أبو بالمسلمات ؼٌرهن من النصارى والٌهود والمشركٌنأحدها : وال أن تبدل بالمسلمات 
 .(ٕ)، ومجاهد(ٔ)رزٌن

ال ٌحل لن أن تتزوج من المشركات إال من سبٌت فملكته ٌمٌنن  لال أبو رزٌن:" 
 .(ٖ)منهن"

 . (ٗ)الثانً : ال تطلك زوجاتن لتستبدل بهن من أعجبن حسنهن، لاله الضحان
ال ٌصلح لن أن تطلك شٌبا من أزواجن لٌس ٌعجبن، فلم ٌكن ٌصلح  لال الضحان:" 
 .(٘)ذلن له"

لال الماوردي:"ولٌل التً أعجبه حسنها أسماء بنت عمٌس بعد لتل جعفر بن أبً طالب 
 .(ٙ)عنها"

 الثالث : وال أن تبدل بؤزواجن زوجات ؼٌرن، فإن العرب كانوا فً الجاهلٌة ٌتبادلون بؤزواجهم
 .(2)فٌعطً أحدهم زوجته لرجل وٌؤخذ بها منه زوجته بدالً منها ، لاله ابن زٌد

كانت العرب فً الجاهلٌة ٌتبادلون بؤزواجهم؛ ٌعطً هذا امرأته هذا  لال ابن زٌد:" 
وٌؤخذ امرأته؛ فمال: }ال ٌحل لن النساء من بعد وال أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبن حسنهن 

ال بؤس أن تبادل بجارٌتن ما شبت أن تبادل، فؤما الحرابر فبل لال: وكان  إال ما ملكت ٌمٌنن{،
 .(1)ذلن من أعمالهم فً الجاهلٌة"

كان البَدُل فً الجاهلٌة أن ٌمول الرجل للرجل : بادلنً امرأتن وأبادلُن  لال أبو هرٌرة:" 
بامرأتً : أي : تنزل لً عن امرأتن ، وأنزل لن عن امرأتً. فؤنزل هللا : } َوال أَْن تَبَدهَل بِِهنه 

{، لال : فدخل عٌٌنة بن حصن على النبً ملسو هيلع هللا ىلص  ، وعنده عابشة ، ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََن ُحْسنُُهنه
فدخل بؽٌر إذن ، فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "فؤٌن االستبذان ؟" فمال ٌا رسول هللا ، ما استؤذنت 
ٌْراء إلى جنبن ؟ فمال رسول هللا صلى  على رجل من ُمَضر منذ أدركت. ثم لال : من هذه الُحَم

ٌن". لال : أفبل أنزل لن عن أحسن الخلك؟ لال : "ٌا عٌٌنة هللا علٌه وسلم : "هذه عابشة أم المإمن
إن هللا لد حرم ذلن". فلما أن خرج لالت عابشة : َمْن هذا ؟ لال : هذا أحمك مطاع ، وإنه على 

 .(5)ما ترٌن لسٌد لومه"
وأولى األلوال فً ذلن بالصواب لول من لال: معنى ذلن: وال أن تطلك  لال الطبري:" 

ل بهن ؼٌرهن أزواجا، إنما للنا ذلن أولى بالصواب لما لد بٌننا لبل من أن لول أزواجن فتستبد
الذي لال معنى لوله: }ال ٌحل لن النساء من بعد{ ال ٌحل لن الٌهودٌة أو النصرانٌة والكافرة، 
لول ال وجه له. فإذ كان ذلن كذلن فكذلن لوله: }وال أن تبدل بهن{ كافرة ال معنى له، إذ كان 

لمات من لد حرم علٌه بموله }ال ٌحل لن النساء من بعد{ الذي دللنا علٌه لبل. وأما الذي من المس
لاله ابن زٌد فً ذلن أٌضا فمول ال معنى له، ألنه لو كان بمعنى المبادلة لكانت المراءة والتنزٌل: 

ها: وال وال أن تبادل بهن من أزواج، أو وال أن تبدل بهن بضم التاء، ولكن المراءة المجمع علٌ
أن تبدل بهن بفتح التاء، بمعنى: وال أن تستبدل بهن، مع أن الذي ذكر ابن زٌد من فعل الجاهلٌة 
ؼٌر معروؾ فً أمة نعلمه من األمم: أن ٌبادل الرجل آخر بامرأته الحرة، فٌمال: كان ذلن من 

 فعلهم فنهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن فعل مثله.

                                                           

 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .ٖٓٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٔٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .ٖٔٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .2ٔٗ/ٗالنكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٖٔٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .ٖٔٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
( : "وفٌه إسحاق بن عبد هللا 2/5ًٕ المجمع )( "كشؾ األستار" ولال الهٌثمً فٕٕٔ٘مسند البزار برلم )(5)

 .بن أبً فروة وهو مترون"
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ٌكن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتزوج امرأة على نسابه اللواتً كن عنده، فإن لال لابل: أفلم 
فٌكون موجها تؤوٌل لوله: }وال أن تبدل بهن من أزواج{ إلى ما تؤولت، أو لال: وأٌن ذكر 
أزواجه اللواتً كن عنده فً هذا الموضع، فتكون الهاء من لوله: }وال أن تبدل بهن{ من ذكرهن 

اء فً ذلن عابدة على النساء، فً لوله }ال ٌحل لن النساء من بعد{ ؟ لٌل: لد كان وتوهم أن اله
لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌتزوج من شاء من النساء اللواتً كان هللا أحلهن له على نسابه البلتً كن 

ان عنده بطبلق أراد به عنده ٌوم نزلت هذه اآلٌة، وإنما نهً ملسو هيلع هللا ىلص بهذه اآلٌة أن ٌفارق من ك
استبدال ؼٌرها بها، إلعجاب حسن المستبدلة له بها إٌاه إذ كان هللا لد جعلهن أمهات المإمنٌن 
وخٌرهن بٌن الحٌاة الدنٌا والدار اآلخرة، والرضا باهلل ورسوله، فاخترن هللا ورسوله والدار 

ح ؼٌرهن فلم ٌمنع منه، بل اآلخرة، فحرمن على ؼٌره بذلن، ومنع من فرالهن بطبلق، فؤما نكا
أحل هللا له ذلن على ما بٌن فً كتابه. ولد روي عن عابشة أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌمبض حتى أحل هللا 

 .(ٔ)له نساء أهل األرض"
كابن عباس ، ومجاهد ،  -ذكر ؼٌر واحد من العلماء  لال ابن كثٌر فً اآلٌة:"

أن هذه اآلٌة نزلت مجازاة ألزواج  -جرٌر ، وؼٌرهم  والضحان ، ولتادة ، وابن زٌد ، وابن
النبً ملسو هيلع هللا ىلص ورًضا عنهن ، على حسن صنٌعهن فً اختٌارهن هللا ورسوله والدار اآلخرة ، لما 

ن هللا خٌرهن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كما تمدم فً اآلٌة. فلما اخترن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، كان جزاإهن أ
لََصره علٌهن ، وحرم علٌه أن ٌتزوج بؽٌرهن ، أو ٌستبدل بهن أزواجا ؼٌرهن ، ولو أعجبه 
حسنهن إال اإلماء والسراري فبل حجر علٌه فٌهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر فً ذلن ونسخ 

ملسو هيلع هللا ىلص  حكم هذه اآلٌة ، وأباح له التزوج، ولكن لم ٌمع منه بعد ذلن تََزّوج لتكون المنة للرسول
 .(ٕ)علٌهن"

عن عطاء، عن عابشة لالت:" ما مات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أحل له النساء، تعنً: أهل 
 .(ٖ)األرض"

عن عبٌد بن عمٌر اللٌثً، عن عابشة لالت: "ما توفً رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أحل له أن 
 .(ٗ)ٌتزوج من النساء ما شاء"

سلمة أنها لالت : "لم ٌمت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى أحله هللا له أن ٌتزوج من النساء ما  عن أم
ٌَْن َمْن  شاء ، إال ذات محرم ، وذلن لول هللا ، عز وجل : } تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنه َوتُْإِوي إِلَ

 .(٘)تََشاُء {"
ً التبلوة ، كآٌتً عدة الوفاة فً البمرة ، فجعلت هذه ناسخة للتً بعدها ف لال ابن كثٌر:"

 .(ٙ)األولى ناسخة للتً بعدها ، وهللا  أعلم"
فإن لال لابل: فإن كان األمر على ما وصفت من أن هللا حرم على نبٌه  ثم لال الطبري:"

بهذه اآلٌة طبلق نسابه اللواتً خٌرهن فاخترنه، فما وجه الخبر الذي روي عنه أنه طلك حفصة 
ها، وأنه أراد طبلق سودة حتى صالحته على ترن طبلله إٌاها، ووهبت ٌومها لعابشة؟ ثم راجع

 لٌل: كان ذلن لبل نزول هذه اآلٌة.
والدلٌل على صحة ما للنا من أن ذلن كان لبل تحرٌم هللا على نبٌه طبللهن، الرواٌة 

 نساءه، كان من لٌله لها: لد الواردة أن عمر دخل على حفصة معالبها حٌن اعتزل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طلمن، فكلمته فراجعن، فوهللا لبن طلمن، أو لو كان طلمن ال كلمته فٌن. وذلن 
ال شن لبل نزول آٌة التخٌٌر، ألن آٌة التخٌٌر إنما نزلت حٌن انمضى ولت ٌمٌن رسول هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص على اعتزالهن.

                                                           

 .ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗ)
 .ٖ٘ٗٔ/ٓٔ(:ص22ٖ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
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وأما أمر الداللة على أن أمر سودة كان لبل نزول هذه اآلٌة، أن هللا إنما أمر نبٌه بتخٌٌر 
نسابه بٌن فراله والممام معه على الرضا بؤن ال لسم لهن، وأنه ٌرجً من ٌشاء منهن، وٌإوي 
منهن من ٌشاء، وٌإثر من شاء منهن على من شاء، ولذلن لال له تعالى ذكره: }ومن ابتؽٌت 

زلت فبل جناح علٌن ذلن أدنى أن تمر أعٌنهن وال ٌحزن وٌرضٌن بما آتٌتهن كلهن{ ومن ممن ع
المحال أن ٌكون الصلح بٌنها وبٌن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جرى على تركها ٌومها لعابشة فً حال ال ٌوم 

 لها منه.
كان واجبا  وؼٌر جابز أن ٌكون كان ذلن منها إال فً حال كان لها منه ٌوم هو لها حك

على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أداإه إلٌها، ولم ٌكن ذلن لهن بعد التخٌٌر لما لد وصفت لبل فٌما مضى من 
 .(ٔ)كتابنا هذا"

واختار ابن جرٌر ، رحمه هللا ، أن اآلٌة عامة فٌمن ذكر من أصناؾ  لال ابن كثٌر:"
ا الذي لاله جٌد ، ولعله مراد كثٌر ممن النساء ، وفً النساء اللواتً فً عصمته وكن تسعا. وهذ

 حكٌنا عنه من السلؾ ؛ فإن كثٌرا منهم روي عنه هذا وهذا ، وال منافاة ، وهللا أعلم.
ثم أورد ابن جرٌر على نفسه ما روي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طلك حفصة ثم راجعها ، وعزم 

بؤن هذا كان لبل نزول لوله : } ال ٌَِحلُّ على فراق سودة حتى وهبته ٌومها لعابشة ، ثم أجاب 
 لََن النَِّساُء ِمْن بَْعُد َوال أَْن تَبَدهَل بِِهنه ِمْن أَْزَواجٍ َولَْو أَْعَجبََن ُحْسنُُهنه { ، وهذا الذي لاله من أن
هذا كان لبل نزول اآلٌة صحٌح ، ولكن ال ٌحتاج إلى ذلن ؛ فإن اآلٌة إنما دلت على أنه ال 

بمن عدا اللواتً فً عصمته ، وأنه ال ٌستبدل بهن ؼٌرهن ، وال ٌدل ذلن على أنه ال  ٌتزوج
 ٌطلك واحدة منهن من ؼٌر استبدال ، وهللا أعلم.

فؤما لَضٌة َسْوَدة ففً الصحٌح عن عابشة ، رضً هللا عنها ، وهً سبب نزول لوله 
ٌ َخافَْت ِمْن بَْعِلَها نُُشوًزا ٌْنَُهَما  تعالى : } َوإِِن اْمَرأَة ٌِْهَما أَْن ٌُْصِلَحا بَ أَْو إِْعَراًضا فبَل ُجنَاَح َعلَ

ٌٌْر { اآلٌة ]النساء :  ْلُح َخ  [.1ُٕٔصْلًحا َوالصُّ
. وهذا (ٕ)وأما لضٌة حفصة .. عن عمر ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طلك حفصة ثم راجعها

 إسناد لوي.
ال : دخل عمر على حفصة وهً تبكً ، فمال ولال الحافظ أبو ٌعلى : ...عن ابن عمر ل

: ما ٌبكٌن ؟ لعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طلمن ؟ إنه لد كان طلمن مرة ثم راجعن من أجلً ؛ وهللا لبن 
 .(ٗ)"(ٖ)كان طلمن مرة أخرى ال أكلمن أبدا"

كت ٌمٌنن من اإلماء، [، أي:" إال ما ملٕ٘لوله تعالى:}إاِله َما َملََكْت ٌَِمٌنَُن{ ]األحزاب :   
 .(٘)فهن حبلل لن"

ٌمول: "ال ٌحل لن النساء من بعد اللواتً أحللتهن لن إال ما ملكت ٌمٌنن  لال الطبري: 
  .(ٙ)من اإلماء، فإن لن أن تملن من أى أجناس الناس شبت من اإلماء "

أي: السراري، فذلن جابز لن، ألن المملوكات، فً كراهة الزوجات،  لال السعدي:" 
 .(2)لسن بمنزلة الزوجات، فً اإلضرار للزوجات"

ٍء َرلٌِبًا{ ]األحزاب :   ًْ ُ َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" وكان هللا على كل ٕ٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه
 .(1)شًء رلٌبًا، ال ٌؽٌب عنه علم شًء"

 .(ٔ)أي: حفٌظا " ولتادة:"لال الحسن  

                                                           

 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .(ٕٙٔٓ( وسنن ابن ماجه برلم )ٖٕٔ/ٙ( وسنن النسابً )1ٖٕٕأبً داود برلم )(ٕ)
 .(ٓٙٔ/ٔمسند أبً ٌعلى )(ٖ)
 .1ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (٘)
 .ٖٗٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (2)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌٌسر:  (1)
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ٌمول: وكان هللا على كل شًء؛ ما أحل لن، وحرم علٌن، وؼٌر ذلن من  لال الطبري:" 
  .(ٕ)األشٌاء كلها، حفٌظا ال ٌعزب عنه علم شًء من ذلن، وال ٌبوده حفظ ذلن كله"

أي: مرالبًا لؤلمور، وعالًما بما إلٌه تإول، ولابًما بتدبٌرها على أكمل  لال السعدي:" 
 .(ٖ)نظام، وأحسن إحكام"

 [:ٕ٘-ٔ٘فوابد اآلٌتٌن:]
 بٌان إكرام هللا تعالى لرسوله بالتٌسٌر والتسهٌل علٌه لكثرة مهامه. -ٔ
للمرأة كبٌرة  ما خٌر هللا فٌه رسوله ال ٌصح ألحد من المسلمٌن اللهم إال أن ٌمول الرجل -ٕ

السن أو المرٌضة أي فبلنة إنً أرٌد أن أتزوج أحّصن نفسً وأنت كما تعلمٌن عاجزة فإن شبت 
طلمتن، وإن شبت تنازلت عن لٌلتن فإن اختارت البماء مع التنازل عن حمها فً الفراش فبل بؤس 

 بذلن.
 ره.فً تدبٌر هللا لرسوله وزوجاته من الفوابد والمصالح ما ال ٌمادر لد -ٖ
تمرٌر مبدأ )ما ترن أحد شٌبا هلل إال عوضه هللا خٌراً منه( تجلّى هذا فً اختٌار نساء رسول  -ٗ

ٌِْه َوَسلهَم هلل ورسوله والدار اآلخرة.  هللا َصلهى هللاُ َعلَ
 وجوب مرالبة هللا تعالى وعدم التفكٌر فً الخروج عن طاعته بحال من األحوال. -٘

 ]تنبٌه هام[
ٌِْه َوَسلهَم بالزواج بؤكثر من أربع كان لحكم عالٌة، وكٌؾ إْذُن هللا  تعالى لرسوله َصلهى هللاُ َعلَ

 والمشرع هو هللا العلٌم الحكٌم من تلن الحكم العالٌة ما ٌلً:
( التضاء التشرٌع الخاص بالنساء ومنه ما ال ٌطلع علٌه إال الزوجان تعدُّد الزوجات لٌروٌن ٔ)

 األحكام الخاصة
 ء، ولصحة الرواٌة ولبولها فً األمة تعدد الطرق وكثرة الرواٌات.بالنسا

( تطلُّب الدعوة اإلسبلمٌة فً أٌامها األولى مناصرٌن لها ألوٌاء وال أفضل من أصهار الرجل ٕ)
 الداعً فإنهم بحكم العرؾ ٌمفون إلى جنب صهرهم محماً أو مبطبلً كان.

هللا لٌظفروا بالدخول علٌه فً بٌته والخلوة به  ( أن المإمنٌن ال أحب إلٌهم من مصاهرة نبًٖ)
وما أعزها. فؤي المإمنٌن من ال ٌرؼب أن تكون أمه أو أخته أو بنته أماً لكل المإمنٌن إنً وهللا 
ٌِْه  ً فً بٌت رسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ ًّ من أن أكون أنا وزوجتً وسابر أوالدي خدما ال أحب إل

ى رسوله لٌتسع على األلل لؤلرامل وربات الشرؾ حتى ال ٌدنس َوَسلهَم. فلذا وسع هللا عل
 شرفهن.

ٌِْه َوَسلهَم إلى مكافؤة بعض من أحسن إلٌه ولم ٌجد ما ٌكافبه ٗ) ( لد ٌحتاج رسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ
ً فً مصاهرته فٌجٌبه لذلن ومن هذا زواجه بكل من عابشة بنت الصدٌك  به وٌراه راؼبا

 وق رضً هللا عنهم أجمعٌن.وحفصة بنت الفار
( لد زوجه ربه بزٌنب وهو كاره لذلن ٌتهرب منه خشٌة لالة الناس وما كانوا ٌعدونه منكراً ٘)

وهو التزوج بامرأة الدعً المتبنى بعد طبللها أو موت زوجها هذه بعض الحكم التً التضت 
ٌِْه َوَسلهَم فً التزوج أكثر  من أربع مع عامل آخر مهم وهو لدرة اإلذن لرسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ

ٌِْه َوَسلهَم على العدل والكفاٌة األمر الذي لن ٌكون لؽٌره أبدا  .(ٗ)رسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ
 
 

 المرآن
ٌَْر نَاظِ  ِ إاِلَّ أَْن ٌُْإذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َغ ًّ ِرٌَن إِنَاهُ َولَِكْن إَِذا }ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النَّبِ

 ًَّ  فٌََْستَْحًٌِ ُدِعٌتُْم فَاْدُخلُوا فَِإَذا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُروا َواَل ُمْستَؤْنِِسٌَن ِلَحِدٌٍث إِنَّ َذِلُكْم َكاَن ٌُْإِذي النَّبِ
                                                                                                                                                                      

 .ٖ٘ٓ-ٖٗٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖٗٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٗانظر: أٌسر التفاسٌر للجزابري:  (ٗ)
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ُ اَل ٌَْستَْحًٌِ ِمَن اْلَحّكِ َوإِذَا َسؤَْلتُُموُهنَّ َمتَاًعا فَا ْسؤَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم أَْطَهُر ِمْنُكْم َوَّللاَّ
ِ َواَل أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدهِ  أَبًَدا إِنَّ َذِلُكْم  ِلمُلُوبُِكْم َولُلُوبِِهنَّ َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْإذُوا َرُسوَل َّللاَّ

ِ َعِظًٌما )  [ ٗ٘({ ]األحزاب : َٖ٘كاَن ِعْنَد َّللاَّ
 فسٌر: الت

ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تدخلوا بٌوت النبً إال بإذنه لتناول طعام 
ؼٌر منتظرٌن نضجه، ولكن إذا دعٌتم فادخلوا، فإذا أكلتم فانصرفوا ؼٌر مستؤنسٌن لحدٌث 

ذلن حك بٌنكم؛ فإن انتظاركم واستبناسكم ٌإذي النبً، فٌستحًٌ من إخراجكم من البٌوت مع أن 
له، وهللا ال ٌستحًٌ من بٌان الحك وإظهاره. وإذا سؤلتم نساء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاجة من أوانً 
البٌت ونحوها فاسؤلوهن من وراء ستر؛ ذلكم أطهر لملوبكم وللوبهن من الخواطر التً تعرض 

ما ٌنبؽً لكم أن تإذوا للرجال فً أمر النساء، وللنساء فً أمر الرجال؛ فالرإٌة سبب الفتنة، و
رسول هللا، وال أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبًدا؛ ألنهن أمهاتكم، وال ٌحلُّ للرجل أن 
ه، إنه أذاكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظٌم عند هللا. ولد امتثلت هذه  ٌتزوج أمه

 نه منه.األمة هذا األمر، واجتنبت ما نهى هللا ع
 سبب النزول:

ِ...{ اآلٌة، وفٌه وجوه: - أ ًّ  سبب نزول لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ
زٌنب بنت جحش؛ دعا الموم فطعموا، ثم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لما تزوج رسول هللا لال أنس بن مالن:" أحدها: 

ٌتؤهب للمٌام؛ فلم ٌموموا، فلما رأى ذلن؛ لام، فلما لام؛ لام من لام جلسوا ٌتحدثون، وإذا هو 
لٌدخل؛ فإذا الموم جلوس ثم إنهم لاموا، فانطلمت؛ فجبت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ولعد ثبلثة نفر، فجاء النبً 

جاب بٌنً وبٌنه؛ : أنهم لد انطلموا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فؤلمى الح-ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤخبرت النبً 
ِ{ اآلٌة"-تعالى-فؤنزل هللا  ًّ : }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ

(ٔ). 

                                                           

( وؼٌرهما من 5ٕ، 1ٕٗٔ(، ومسلم فً "صحٌحه" )رلم 25ٔٗأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )رلم (ٔ)
 طرٌك أبً مجلز عن أنس به.

( وؼٌرهما من طرٌك الزهري عن أنس؛ لال: كان 5ٖ/ 1ٕٗٔ(، ومسلم )رلم 1ٖٕٙوفً رواٌة للبخاري )رلم 
عشراً حٌاته، وكنت أعلم الناس بشؤن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -المدٌنة، فخدمت رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابن عشر سنٌن ممدم رسول هللا 

ًّ بن كعب ٌسؤلنً عنه، وكان أول  بزٌنب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما نزل فً ُمْبتنى رسول هللا الحجاب حٌن أنزل، ولد كان أُب
بها عروساً، فدعا الموم فؤصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبمً منهم رهط عند  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابنة جحش: أصبح النبً 

 -فخرج وخرجت معه؛ كً ٌخرجوا فمشى رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فؤطالوا المكث، فمام رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص  -أنهم خرجوا؛ فرجع رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومشٌت معه، حتى جاء عتبة حجرة عابشة، ثم ظن رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ورجعت معه، حتى بلػ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ورجعت معه، حتى دخل على زٌنب؛ فإذا هم جلوس لم ٌتفرلوا؛ فرجع النبً  -
عتبة حجرة عابشة، فظن أن لد خرجوا، فرجع ورجعت معه؛ فإذا هم لد خرجوا؛ فؤنزل آٌة الحجاب، فضرب 

 بٌنً وبٌنه ستراً.
( من طرٌك أبً لبلبة؛ لال: لال أنس بن مالن: أنا 5ٕ/ 1ٕٗٔ(، ومسلم )رلم 25ٕٗوفً رواٌة للبخاري )رلم 

؛ كانت معه فً البٌت، صنع طعاماً -ملسو هيلع هللا ىلص  -بهذه اآلٌة: آٌة الحجاب: لما أُهدٌت زٌنب إلى رسول هللا أعلم الناس 
: -تعالى-ٌخرج ثم ٌرجع، وهم لعود ٌتحدثون؛ فؤنزل هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ودعا الموم، فمعدوا ٌتحدثون، فجعل النبً 

ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاهُ{ إلى لوله: }ِمْن َوَراِء  }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا الَ  ِ إاِله أَْن ٌُْإذََن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َؼ ًّ تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ
 ِحَجاٍب{ فضرب الحجاب، ولام الموم.

ًَ على النبً 25ٖٗوفً رواٌة للبخاري )رلم  صلى هللا  -( من طرٌك عبد العزٌز بن صهٌب عن أنس؛ لال: بُنِ
بزٌنب بنت جحش بخبز ولحم، فؤرسلت على الطعام داعٌاً، فٌجًء لوم فٌؤكلون وٌخرجون، ثم  -لٌه وسلم ع

ٌجًء لوم فٌؤكلون وٌخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعو، فملت: ٌا نبً هللا! ما أجد أحداً أدعوه، فمال: 
فانطلك إلى حجرة عابشة، فمال:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -"فارفعوا طعامكم"، وبمً ثبلثة وهً ٌتحدثون فً البٌت، فخرج النبً 

"السبلم علٌكم أهل البٌت ورحمة هللا"، فمالت: وعلٌن السبلم ورحمة هللا، كٌؾ وجدت أهلن، بارن هللا لن؟ 
، فإذا -ملسو هيلع هللا ىلص  -فتمرى حجر نسابه كلهن، ٌمول لهن كما ٌمول لعابشة، وٌملن له كما لالت عابشة، ثم رجع النبً 

فخرج منطلماً نحو حجرة عابشة، فما أدري  -شدٌد الحٌاء-ملسو هيلع هللا ىلص  -ثبلثة من رهط فً البٌت ٌتحدثون، وكان النبً 
أخبرته أو أخبر: أن الموم خرجوا؛ فرجع، حتى إذا وضع رجله فً أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة؛ أرخى 

 الستر بٌنً وبٌنه وأنزلت اآلٌة.
حٌن بنً بزٌنب بنت جحش،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -( من طرٌك حمٌد عن أنس؛ لال: أْولم رسول هللا 25ٗٗ)رلم وفً أخرى 
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لال: "أنا أعلم الناس بهذه اآلٌة؛ آٌة الحجاب: لما أهدٌت زٌنب إلى رسول هللا صلى هللا و 
ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً البٌت، وجعلوا علٌه وسلم صنع طعاما، ودعا الموم، فجاءوا فدخلوا وزٌنب مع رس

ٌتحدثون، وجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌخرج ثم ٌدخل وهم لعود، لال: فنزلت هذه اآلٌة: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن 
ِ{ إلى: ًّ وم وضرب }فَاْسؤَلُوُهنه ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{، لال: فمام الم آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ

 .(ٔ)الحجاب"
ولال أنس: "وكنت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص وكان ٌمر على نسابه، لال: فؤتى بامرأة عروس، ثم  

جاء وعندها لوم، فانطلك فمضى حاجته، واحتبس وعاد ولد خرجوا، لال: فدخل فؤرخً بٌنً 
هذا شًء، لال: ونزلت وبٌنه سترا، لال: فحدثت أبا طلحة فمال: لبن كان كما تمول، لٌنزلن فً 

 .(ٕ)آٌة الحجاب"
الثانً: عن أنس بن مالن؛ لال: "لال عمر: وافمت ربً فً ثبلث: فملت: ٌا رسول هللا! لو اتخذنا 

[، وآٌة ٕ٘ٔمن ممام إبراهٌم مصلى؛ فنزلت: }َواتهِخذُوا ِمْن َممَاِم إِْبَراِهٌَم ُمَصلًّى{ ]البمرة: 
أمرت نساءن أن ٌحتجبن؛ فإنه ٌكلمهن البر والفاجر؛ فنزلت آٌة الحجاب، للت: ٌا رسول هللا! لو 

فً المؽٌرة علٌه فملت لهن: }َعَسى َربُّهُ إِْن َطلهمَُكنه أَْن ٌُْبِدلَهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحجاب، واجتمع نساء النبً 
{ ]التحرٌم:  ًٌْرا ِمْنُكنه  .(ٖ)[؛ فنزلت هذه اآلٌة"٘أَْزَواًجا َخ

باس رضً هللا، عنهما لال: "دخل رجل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فؤطال الجلوس فمام عن ابن ع 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص مرارا كً ٌتبعه وٌموم، فلم ٌفعل، فدخل عمر رضً هللا، عنه فرأى الرجل وعرؾ 

ذٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص ففطن الرجل الكراهٌة فً وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فنظر إلى الرجل الممعد فمال: لعلن آ
فمام، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: لمد لمت مرارا كً ٌتبعنً فلم ٌفعل، فمال عمر رضً هللا، عنه: لو اتخذت 

                                                                                                                                                                      

فؤشبع الناس خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى حجر أمهات المإمنٌن كما كان ٌصنع صبٌحة بنابه؛ فٌسلم علٌهن وٌدعو 
جرى بهما الحدٌث، فلما رآهما؛ رجع عن بٌته، لهن، وٌسلمن علٌه وٌدعون له، فلما رجع إلى بٌته؛ رأى رجلٌن 

رجع عن بٌته؛ وثبا مسرعٌن، فما أدري: أنا أخبرته بخروجهما، أم أخبر؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فلما رأى الرجبلن نبً هللا 
 .فرجع حتى دخل البٌت، وأرخى الستر بٌنً وبٌنه، وأنزلت آٌة الحجاب

صلى  -ن طرٌك الجعد أبً عثمان عن أنس؛ لال: تزوج رسول هللا ( م5٘، 5ٗ/ 1ٕٗٔوفً رواٌة لمسلم )رلم 
ٌْساً؛ فجعلته فً تور، فمالت: ٌا أنس! اذهب بهذا إلى  -هللا علٌه وسلم  فدخل بؤهله، لال: فصنعت أمً أم سلٌم َح

منا للٌل ٌا رسول هللا! لال: ، فمل: بعثت بهذا إلٌن أمً، وهً تمربن السبلم، وتمول: إن هذا لن -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 
؛ فملت: إن أمً تمربن السبلم، وتمول: إن هذا لن منا للٌل ٌا رسول هللا! فمال: -ملسو هيلع هللا ىلص  -فذهبت بها إلى رسول هللا 

ً وفبلناً ومن لمٌت"  ً وفبلنا ، لال: فدعوت من سمى ومن -وسمى رجاالً -"ضعه"، ثم لال: "اذهب فادع لً فبلنا
: "ٌا أنس! هات التود"، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل: للت ألنس: َعَدَد َكم كانوا؟ لال: زهاء ثبلثمابة، ولال لً رسول هللا لمٌت. لا

: "لٌتحلك عشرة عشرة، ولٌؤكل كل إنسان مما -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال: فدخلوا حتى امتؤلت الصفة والحجرة، فمال رسول هللا 
وا، لال: فخرجت طابفة، ودخلت طابفة حتى أكلوا كلهم، فمال لً: "ٌا أنس! ارفع"، ٌلٌه"، لال: فؤكلوا حتى شبع

لال: فرفعت، فما أدري حٌن وضعت كان أكثر أم حٌن رفعت؟ لال: وجلس طوابؾ منهم ٌتحدثون فً بٌت 
؛ -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى الحابط؛ فثملوا على رسول هللا جالس وزوجته مولٌّة وجهها  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، ورسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

لد رجع؛ ظنوا أنهم لد ثملوا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فسلّم على نسابه، ثم رجع، فلما رأْوا رسول هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فخرج رسول هللا 
حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس فً  - ملسو هيلع هللا ىلص -علٌه، لال: فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول هللا 

، وأُنزلت هذه اآلٌة، فخرج رسول هللا  ًّ ولرأهن على الناس:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الحجرة، فلم ٌلبث إال ٌسٌراً حتى خرج عل
ِ إاِله أَْن ٌُْإذََن لَُكْم  ًّ ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاهُ َولَِكْن إِذَا ُدِعٌتُْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ إِلَى َطعَاٍم َؼ

{ إلى آخر اآلٌة. ًه  َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُروا َواَل ُمْستَؤْنِِسٌَن ِلَحِدٌٍث إِنه ذَِلُكْم َكاَن ٌُْإِذي النهبِ
 .-ملسو هيلع هللا ىلص  -ات، وُحِجْبَن نساء النبً لال الجعد: لال أنس بن مالن: أنا أحدث الناس عهداً بهذه اآلٌ

، 2ٕ/ ٕٕ(، والطبري فً "جامع البٌان" )5ٕٖٔ(، والترمذي )رلم 2ٖٗوفً رواٌة للنسابً فً "تفسٌره" )رلم 
إلى بامرأة من نسابه، فؤرسلنً فدعوت لوماً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -( من طرٌك بٌان بن بشر عن أنس؛ لال: بنً رسول هللا 1ٕ

ً لبل بٌت عابشة، فرأى رجلٌن جالسٌن؛ فانصرؾ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الطعام، فلما أكلوا وخرجوا؛ لام رسول هللا  منطلما
ِ إاِله أَْن ٌُْإذََن لَُكْم{ ًّ  للنا: وسنده حسن.. راجعاً؛ فؤنزل هللا: }ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ

 ( مختصر جداً 2ٓٔ٘الترمذي: "هذا حدث حسن ؼرٌب"، وهو فً البخاري )رلم ولال 
 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .(ٕٓٗأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )رلم (ٖ)
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حجابا، فإن نساءن لسن كسابر النساء، وهو أطهر لملوبهن. فؤنزل هللا تعالى: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا 
ِ......{، فؤرسل إلى عمر رضً هللا عنه فؤخبره بذلن"اَل تَْدخُ  ًّ  .(ٔ)لُوا بٌُُوَت النهبِ

صلى  -؛ لالت: "كان عمر بن الخطاب ٌمول لرسول هللا -رضً هللا عنها-عن عابشة و 
 -ٌفعل، وكان أزواج النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: احجب نساءن، لالت: فلم ٌكن رسول هللا -هللا علٌه وسلم 

زوج -، فخرجت سودة بنت زمعة -وهو صعٌد أفٌح-ٌخرجن لٌبلً إذا تبرزن إلى المناصع  - ملسو هيلع هللا ىلص
لٌلة من اللٌالً عشاء، وكانت امرأة طوٌلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو فً  --ملسو هيلع هللا ىلص  -النبً 

، لالت عابشة: فؤنزل هللا -حرصاً على أن ٌنزل الحجاب-المجلس، فمال: أال لد عرفنان ٌا سودة! 
 .(ٕ)آٌة الحجاب" -عّز وجلّ -

عن أبً وابل عن عبد هللا، لال: "أمر عمر نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالحجاب، فمالت وروي  
زٌنب: ٌا بن الخطاب إنن لتؽار علٌنا والوحً ٌنزل فً بٌوتنا، فؤنزل هللا }َوإَذا َسؤَْلتُُموُهنه َمتَاًعا 

 .(ٖ)فَاْسؤَلُوُهنه ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{"
ً فً لعب، فمره  -ملسو هيلع هللا ىلص  -؛ لالت: "كنت آكل مع النبً -رضً هللا عنها-عن عابشة الثالث:  حٌسا

لو أطاع  -أو أَْوهِ -فدعاه فؤكل، فؤصابت أصبعه أصبعً، فمال: َحّسِ  -رضً هللا عنه-عمر 
 .(ٗ)اب"فٌكن؛ ما رأتكن عٌن؛ فنزل الحج

صلى هللا  -فً عمر؛ أكل مع النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نزل حجاب نساء رسول هللا  لال ابن عباس:" 
 .(٘)طعاماً فؤصابت ٌده بعض أٌدي نساء النبً؛ فؤمر بالحجاب" -علٌه وسلم 

                                                           

 .1ٖٗٔ/ٓٔ(:ص22٘٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 (.1ٔ، 2ٕٓٔ)رلم  (، ومسلم "فً صحٌحه"ٙٗٔأخرجه البخاري فً "صحٌحه" )رلم (ٕ)

وفً رواٌة: خرجت سودة بعدما ضرب علٌها الحجاب؛ لتمضً حاجتها، وكانت امرأة جسٌمة تفرع النساء 
جسماً ال تخفى على من ٌعرفها، فرآها عمر بن الخطاب؛ فمال: ٌا سودة! أما وهللا ال تخفٌن علٌنا، فانظري كٌؾ 

فً بٌتً، وإنه لٌتعّشى وفً ٌده عرق، فدخلت؛ فمالت: ٌا  - ملسو هيلع هللا ىلص -تخرجٌن، لالت: فانكفؤت راجعة ورسول هللا 
رسول هللا! إنً خرجت لبعض حاجتً فمال لً عمر كذا وكذا، لالت: فؤوحى هللا إلٌه، ثم رفع عنه وإن العرق 

 فً ٌده ما وضعه، فمال: "إنه لد أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكن".
 .(2ٔ/ 2ٕٓٔلم )رلم (، ومس2ٖٕ٘، 25٘ٗأخرجه البخاري )رلم 

 .ٕٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
، 1ٖٗٔ/ٓٔ(:ص22٘ٙٔ)(، وابن أبً حاتم 5ٖٗرلم  15ٔ - 11ٔ/ ٕأخرجه النسابً فً "تفسٌره" )(ٗ)

(، والبخاري فً "األدب 5ٗ1ٕرلم  ٕٕٔ/ ٖ(، و"األوسط" )1ٗ، 1ٖ/ ٔوالطبرانً فً "المعجم الصؽٌر" )
( كلهم من طرٌك سفٌان ٕٙٔ/ ٖتفسٌره"؛ كما فً "تخرٌج الكشاؾ" )(، وابن مردوٌه فً "ٖ٘ٓٔالمفرد" )رلم 

 بن عٌٌنة عن مسعر بن كدام عن موسى بن أبً كثٌر عن مجاهد عنها به.
 للنا: وسنده صحٌح.

(: "رواه الطبرانً فً "األوسط"؛ ورجاله رجال الصحٌح، ؼٌر 5ٖ/ 2ولال الهٌثمً فً "مجمع الزوابد" )
 (.ٖٔ٘/ 1"، وسكت عنه الحافظ فً "الفتح" )موسى بن أبً كثٌر وهو ثمة

 (.ٓٗٙ/ ٙ(، و"الدر المنثور" )21ٔوصححه السٌوطً فً "لباب النمول" )ص 
 (.1ٓٗفً "صحٌح األدب المفرد" )رلم  -رحمه هللا-وصححه شٌخنا أبو عبد الرحمن األلبانً 

 وخالؾ ابن عٌٌنة دمحم بن بشر؛ فرواه عن مسعر به مرسبلً.
 (: ثنا دمحم بن بشر به.ٕٙٙٓٔرلم  2ٖ/ ٕٔشٌبة )أخرجه ابن أبً 

بسند  -( ٖٓٙ، ومن طرٌمه الواحدي فً "أسباب النزول" )ص:ٖٗٔ/ٕٓوأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" 
مرسل ضعٌؾ، ولٌس فٌه ذكر لعمر، ورواٌته:" عن مجاهد، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌطعم ومعه بعض أصحابه، 

 منهم ٌد عابشة، فكره ذلن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فنزلت آٌة الحجاب". رجل فؤصابت ٌد
/ أ(: "هذا حدٌث ٌروٌه مسعر، واختلؾ عنه؛ فرواه ابن عٌٌنة عنه عن 1ٕ/ ٘لال الدارلطنً فً "العلل" )

ب موسى بن أبً كثٌر عن مجاهد، عن عابشة، وؼٌره ٌروٌه عن مسعر عن موسى عن مجاهد مرسبلً، والصوا
 المرسل". اهـ.

 .وانظر ما لاله الحافظ ابن حجر فً "فتح الباري" فً الجمع بٌن رواٌات الحدٌث
؛ مترون الحدٌث، لكن ٌشهد له -دمحم بن عمر-سنده ضعٌؾ جداً؛ فٌه الوالدي . و(2٘ٔ/ 1أخرجه ابن سعد )(٘)

 المتمدم. -رضً هللا عنها-حدٌث عابشة 
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ِ َواَل أَْن  سبب نزول لوله تعالى: - ب تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن }َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْإذُوا َرُسوَل َّللاه
 بَْعِدِه أَبًَدا{ اآلٌة:

لال ابن عباس:" نزلت فً رجل هم أن ٌتزوج بعض نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعده، لال سفٌان: ذكروا 
 .(ٔ)أنها عابشة رضً هللا، عنها"

ملسو هيلع هللا ىلص تزوجت فبلنة من بلػ النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن رجبل ٌمول: إن توفً رسول هللا لال ابن زٌد:"  
"}ِ  .(ٕ)بعده، فكان ذلن ٌإذي النبً ملسو هيلع هللا ىلص فنزل المرآن: }َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْإذُوا َرُسوَل َّللاه

بلؽنا أن طلحة بن عبٌد هللا لال: أٌحجبنا دمحم، عن بنات عمنا، وٌتزوج  لال السدي:" 
 .(ٖ)دث لنتزوجن نساءه من بعده. فنزلت هذه اآلٌة"نساءنا من بعدنا لبن حدث به ح

[، أي:" ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله ٖ٘لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ ]األحزاب :  
 .(ٗ)وعملوا بشرعه"

ٌمول تعالى ذكره ألصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل  لال الطبري:" 
  .(٘)ورسوله"

إذا سمعت هللا ٌمول: }ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها سمعن؛ فإنه خٌر ٌؤمر "لال ابن مسعود: 
 .(ٕ)به، أو شر ٌنهى عنه"

الذٌن آمنوا{، فإنه فً التوراة: ٌا أٌها لال خٌثمة: "ما تمرأون فً المرآن: }ٌا أٌها 
 .(ٙ)المساكٌن"
ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاهُ{   ِ إاِله أَْن ٌُْإَذَن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َؼ ًّ لوله تعالى:}اَل تَْدُخلُوا بٌُُوَت النهبِ

 .(2)[، أي:" ال تدخلوا بٌوت النبً إال بإذنه لتناول طعام ؼٌر منتظرٌن نضجه"ٖ٘]األحزاب : 
ال تدخلوا بٌوت نبً هللا إال أن تدعوا إلى طعام تطعمونه ؼٌر  لال الطبري:ٌمول:" 

 :(1)منتظرٌن إدراكه وبلوؼه، ٌمال: لد أنى هذا الشًء ٌؤنً إنى وأنٌا وإناء، لال الحطٌبة
 .(5)وآنٌت العشاء إلى سهٌل ... أو الشعرى فطال بً األناء"

ٌَْر ناِظِرٌَن إِناهُ{، أي: إدراكه وبلوؼه، وٌمال: أبى لن أن  لال أبو عبٌدة:"  }إِلى َطعاٍم َؼ
 :(ٓٔ)تفعل، ٌؤنى انٌا، واالسم: إنى وأبى: أبلػ أدرن، لال
 .(ٔٔ)تمّخصت المنون له بٌوم ... أنى ولكّل حاملة تمام"

 .(ٕٔ)عن مجاهد، لوله :"}إلى طعام ؼٌر ناظرٌن إناه{، لال: متحٌنٌن نضجه" 
 .(ٖٔ)ٌمول: ؼٌر ناظرٌن الطعام أن ٌصنع" ابن عباس:"لال  
 .(ٗٔ)ؼٌر متحٌنٌن طعامه" لال لتادة:" 

                                                           

 .ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٙٙٔ(، )22ٖٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 فً صدر الخبر.« ربما»، بزٌادة كلمةٖٙٔ/ٕٓ، والطبري: ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٙٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٙ٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)

 5ٕٓ/ٖ(:ص2ٕٓ٘، و)5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٓ/ٖ(:صٕٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .البٌت للحطٌبة )اللسان: أنً((1)
 .ٕ٘ٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
البٌت لعمرو بن حسان من أبٌات ذكر فٌها الملون من المناذرة واألكاسرة على طرٌك االعتار لاله (ٓٔ)

( منسوب إلى ٕٙالشٌبانً )مخض( وفى جمهرة األشعار )ص وفى اللسان أنه لخالد بن حك  ٖ/ ٔالتبرٌزي 
 .والتاج )مخض( ٕٕٙ/ ٙٔمن ؼٌر عزو وفى المرطبً  2ٖٙ، ٗالنابؽة وهو فى إصبلح المنطك ص 

 .ٓٗٔ/ٕمجاز المرىن:  (ٔٔ)
 .ٖٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٙٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
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َحَظر على المإمنٌن أن ٌدخلوا منازل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؽٌر إذن ، كما  لال ابن كثٌر:" 
ه األمة ، كانوا لبل ذلن ٌصنعون فً بٌوتهم فً الجاهلٌة وابتداء اإلسبلم ، حتى ؼار هللا لهذ

إٌاكم والدخول »فؤمرهم بذلن ، وذلن من إكرامه تعالى هذه األمة ؛ ولهذا لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاهُ {، أي : (ٔ)«على النساء ، ثم استثنى من ذلن فمال:}إِال أَْن ٌُْإَذَن لَُكْم إِلَى َطعَاٍم َؼ

االستواء تعرضتم للدخول ، فإن هذا ٌكرهه هللا وٌذمه. وهذا ال ترلبوا الطعام حتى إذا لارب 
دلٌل على تحرٌم التطفٌل ، وهو الذي تسمٌه العرب الضٌفن ، ولد صنؾ الخطٌب البؽدادي فً 

 . (ٕ)ذلن كتابا فً ذم الطفٌلٌٌن. وذكر من أخبارهم أشٌاء ٌطول إٌرادها"
 بشرطٌن: اإلذن لكم بالدخول، وأن المعنى: أنكم ال تدخلوا بٌوت النبً إال لال السعدي:" 

 .(ٖ)ٌكون جلوسكم بممدار الحاجة"
ولكْن إِذا ُدعٌتم وأُذن لكم  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}َولَِكْن إَِذا ُدِعٌتُْم فَاْدُخلُوا{ ]األحزاب :  

 .(ٗ)فً الدخول فادخلوا"
ٌمول: ولكن إذا دعاكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فادخلوا البٌت الذي أذن لكم  لال الطبري:" 
 .(٘)بدخوله"
، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا دعا أحدكم أخاه فَْلٌجب -رضً هللا عنهما-عن ابن عمر  

 .(ٙ)، ُعرًسا كان أو ؼٌره"
ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "لو ُدعٌت إلى ذراع ألجبت رسو، لال: لال -رضً هللا عنه-عن ابً هرٌرة 

ًه ُكَراع لمبلت ، فإذا فََرؼتم من الذي ُدعٌتم إلٌه فخففوا عن أهل المنزل ،  ، ولو أهدي إل
 .(2)وانتشروا فً األرض"

 .(1)[، أي:" فإذا أكلتم فانصرفوا"ٖ٘لوله تعالى:}فَإَِذا َطِعْمتُْم فَاْنتَِشُروا{ ]األحزاب :  
 .(5)ٌمول: فإذا أكلتم الطعام الذي دعٌتم ألكله فتفرلوا واخرجوا من منزله" لال الطبري:" 
 .(5)منزله"

[، أي:" ؼٌر مستؤنسٌن لحدٌث ٖ٘لوله تعالى:}َواَل ُمْستَؤْنِِسٌَن ِلَحِدٌٍث{ ]األحزاب :  
 .(ٓٔ)بٌنكم"

معناه: " وال متحدثٌن بعد فراؼكم من أكل الطعام إٌناسا من بعضكم  لال الطبري: 
 .(ٔٔ)لبعض به"

أي : كما ولع ألولبن النفر الثبلثة الذٌن استرسل بهم الحدٌث ، ونُسوا  لال ابن كثٌر:" 
 . (ٕٔ)أنفسهم ، حتى َشّك ذلن على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص "

 .(ٖٔ)بعد أن تؤكلوا"عن مجاهد: "}وال مستؤنسٌن لحدٌث{،  
 .(ٗٔ)عن سلٌمان بن أرلم، لوله: "}وال مستؤنسٌن لحدٌث{، لال: نزلت فً الثمبلء" 

                                                           

( من حدٌث عمبة بن عامر ، 2ٕٕٔ( ومسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖٕ٘حه برلم )رواه البخاري فً صحٌ(ٔ)
 .رضً هللا عنه

 .ٗ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٖ)
 .5ٔٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (ٗ)
 .5ٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .(5ٕٗٔصحٌح مسلم برلم ) (ٙ)
 .(1ٕٙ٘صحٌح البخاري برلم ) (2)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .5ٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
 .5ٖٗٔ/ٓٔ(:ص22ٙٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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ًه فٌََْستَْحًٌِ ِمْنُكْم{ ]األحزاب :   [، أي:" فإن ٖ٘لوله تعالى:}إِنه َذِلُكْم َكاَن ٌُْإِذي النهبِ
 .(ٔ)مع أن ذلن حك له" انتظاركم واستبناسكم ٌإذي النبً، فٌستحًٌ من إخراجكم من البٌوت

ٌمول: إن دخولكم بٌوت النبً من ؼٌر أن ٌإذن لكم وجلوسكم فٌها  لال الطبري:" 
مستؤنسٌن للحدٌث بعد فراؼكم من أكل الطعام الذي دعٌتم له كان ٌإذي النبً فٌستحً منكم أن 

إذا دخلتم بؽٌر ٌخرجكم منها إذا لعدتم فٌها للحدٌث بعد الفراغ من الطعام، أو ٌمنعكم من الدخول 
 .(ٕ)إذن مع كراهٌته لذلن منكم"

إن ذلكم اللبث كان ٌإذي النبً لتضٌٌك المنزل علٌه وعلى أهله  لال البٌضاوي:أي:" 
 .(ٖ)وإشؽاله بما ال ٌعنٌه. فٌستحًٌ منكم من إخراجكم بموله"

ثم بٌن حكمة النهً وفابدته فمال: }إِنه َذِلُكْم{ أي: انتظاركم الزابد على  لال السعدي:" 
{ أي: ٌتكلؾ منه وٌشك علٌه حبسكم إٌاه عن شبون بٌته، واشتؽاله فٌه  ًه الحاجة، }َكاَن ٌُْإِذي النهبِ

ا أهل وخصوصً -}فٌََْستَْحًٌِ ِمْنُكْم{ أن ٌمول لكم: " اخرجوا " كما هو جاري العادة، أن الناس 
 .(ٗ)ٌستحٌون أن ٌخرجوا الناس من مساكنهم" -الكرم منهم

{ ]األحزاب :   ُ اَل ٌَْستَْحًٌِ ِمَن اْلَحّكِ [، أي:" وهللا ال ٌستحًٌ من بٌان ٖ٘لوله تعالى:}َوَّللاه
 .(٘)الحك وإظهاره"

ٌمول: "}وهللا ال ٌستحًٌ من الحك{ أن ٌتبٌن لكم، وإن استحٌا نبٌكم فلم  لال الطبري: 
 .(ٙ)ٌبٌن لكم كراهٌة ذلن حٌاء منكم"

 . (2)أي : ولهذا نهاكم عن ذلن وزجَركم عنه" لال ابن كثٌر:" 
ٌعنً: أن إخراجكم حك فٌنبؽً أن ال ٌترن حٌاء كما لم ٌتركه هللا ترن  لال البٌضاوي:" 

 .(1)بالخروج"الحًٌ فؤمركم 
فاألمر الشرعً، ولو كان ٌتوهم أن فً تركه أدبا وحٌاء، فإن الحزم كل  لال السعدي:" 

الحزم، اتباع األمر الشرعً، وأن ٌجزم أن ما خالفه، لٌس من األدب فً شًء. وهللا تعالى ال 
 .(5)ٌستحً أن ٌؤمركم، بما فٌه الخٌر لكم، والرفك لرسوله كابنًا ما كان"

[، أي:" ٖ٘تعالى:}َوإِذَا َسؤَْلتُُموُهنه َمتَاًعا فَاْسؤَلُوُهنه ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{ ]األحزاب : لوله  
 .(ٓٔ)وإذا سؤلتم نساء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاجة من أوانً البٌت ونحوها فاسؤلوهن من وراء ستر"

 ونساء المإمنٌن اللواتً لسن لكم " ٌمول: وإذا سؤلتم أزواج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال الطبري: 
 .(ٔٔ)بؤزواج متاعا }فاسؤلوهن{ من وراء ستر بٌنكم وبٌنهن، وال تدخلوا علٌهن بٌوتهن"

أي : وكما نهٌتكم عن الدخول علٌهن ، كذلن ال تنظروا إلٌهن بالكلٌة ،  لال ابن كثٌر:" 
ولو كان ألحدكم حاجة ٌرٌد تناولها منهن فبل ٌنظر إلٌهن ، وال ٌسؤلهن حاجة إال من وراء 

 . (ٕٔ)حجاب"
 .(ٖٔ)عن مجاهد، لوله: "}وإذا سؤلتموهن متاعا{، لال: أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌهن الحجاب" 
 .(ٔ)عن السدى، لوله:" }وإذا سؤلتموهن متاعا{، لال: حاجة" 

                                                           

 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .2ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٖ)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٗ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (1)
 .2ٓٙتفسٌر السعدي:  (5)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .٘٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕٔ)
 .ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٙٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
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{ ]األحزاب :   [، أي:" ذلكم أطهر لملوبكم ٖ٘لوله تعالى:}َذِلُكْم أَْطَهُر ِلمُلُوبُِكْم َولُلُوبِِهنه
 .(ٕ)وللوبهن من الخواطر التً تعرض للرجال فً أمر النساء، وللنساء فً أمر الرجال"

إالكم إٌاهن المتاع إذا سؤلتموهن ذلن من وراء حجاب أطهر ٌمول: "س  لال الطبري: 
لملوبكم وللوبهن من عوارض العٌن فٌها التً تعرض فً صدور الرجال من أمر النساء، وفً 

 .(ٖ)صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن ال ٌكون للشٌطان علٌكم وعلٌهن سبٌل"
 . (ٗ)أي : هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطٌب" لال ابن كثٌر:" 
ِ{ ]األحزاب :   [، أي:" وما ٌنبؽً لكم ٖ٘لوله تعالى:}َوَما َكاَن لَُكْم أَْن تُْإذُوا َرُسوَل َّللاه

 .(٘)أن تإذوا رسول هللا"
لح ذلن ٌمول تعالى ذكره: وما ٌنبؽً لكم أن تإذوا رسول هللا، وما ٌص لال الطبري:" 

 .(ٙ)لكم"
[، أي:" وال أن ٖ٘لوله تعالى:}َواَل أَْن تَْنِكُحوا أَْزَواَجهُ ِمْن بَْعِدِه أَبًَدا{ ]األحزاب :  

 .(2)تتزوجوا أزواجه من بعد موته أبًدا"
ٌمول: وما ٌنبؽً لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ألنهن أمهاتكم، وال  لال الطبري:" 

 .(1)ٌحل للرجل أن ٌتزوج أمه"
أجمع العلماء لاطبة على أن من توفً عنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أزواجه أنه لال ابن كثٌر" 

وأمهات المإمنٌن ، كما  ٌحرم على ؼٌره تزوٌجها من بعده ؛ ألنهن أزواجه فً الدنٌا واآلخرة
تمدم. واختلفوا فٌمن دخل بها ثم طلمها فً حٌاته هل ٌحل لؽٌره أن ٌتزوجها ؟ على لولٌن ، 
مؤخذهما : هل دخلت هذه فً عموم لوله : } ِمْن بَْعِدِه { أم ال ؟ فؤما من تزوجها ثم طلمها لبل أن 

 .(5)، وهللا أعلم" نزاعا -والحالة هذه  -ٌدخل بها ، فما نعلم فً حلها لؽٌره 
عن عامر:" أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مات، ولد ملن لٌلة بنت األشعث، فتزوجها عكرمة بن أبً  

جهل بعد ذلن، فشك على أبً بكر مشمة شدٌدة، فمال له عمر: ٌا خلٌفة رسول هللا إنها لٌست من 
ولد برأها منه بالردة التً أرتدت مع لومها،  نسابه إنها لم ٌخٌرها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌحجبها،

 .(ٓٔ)فاطمؤن أبو بكر وسكن"
ِ َعِظًٌما{ ]األحزاب :   [، أي:" إنه أذاكم رسول هللا ٖ٘لوله تعالى:}إِنه َذِلُكْم َكاَن ِعْنَد َّللاه

  .(ٔٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظٌم عند هللا"
ن أذاكم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ونكاحكم أزواجه من بعده عند هللا عظٌم من ٌمول: إ لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)اإلثم"
ٌعنً: إٌذاءه ونكاح نسابه. كان عند هللا عظٌما ذنبا عظٌما، وفٌه تعظٌم  لال البٌضاوي:" 

 .(ٖٔ)من هللا لرسوله وإٌجاب لحرمته حٌا ومٌتا"
ولد عظم هللا تبارن وتعالى ذلن ، وشدد فٌه وتوعد علٌه بموله: }إِنه َذِلُكْم  لال ابن كثٌر:" 

ِ َعِظًٌما{"  .(ٔ)َكاَن ِعْنَد َّللاه

                                                                                                                                                                      

 .ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٕٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .٘٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٖٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .ٖٙٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .٘٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٖٙٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .2ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .2ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٖٔ)
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 المرآن

ٍء َعِلًٌما ) ًْ َ َكاَن بُِكّلِ َش ٌْئًا أَْو تُْخفُوهُ فَِإنَّ َّللاَّ  [ ٗ٘({ ]األحزاب : ٗ٘}إِْن تُْبُدوا َش
 التفسٌر: 

مما ٌإذي رسول هللا مما نهاكم هللا عنه، أو تخفوه فً  -أٌها الناس-على ألسنتكم إن تُْظِهروا شٌبًا 
 نفوسكم، فإن هللا تعالى ٌعلم ما فً للوبكم وما أظهرتموه، وسٌجازٌكم على ذلن.

ٌْبًا أَْو تُْخفُوهُ{ ]األحزاب :   [، أي:" إن تُْظِهروا شٌبًا على ٗ٘لوله تعالى:}إِْن تُْبُدوا َش
 .(ٕ)مما ٌإذي رسول هللا مما نهاكم هللا عنه، أو تخفوه فً نفوسكم" -ها الناسأٌ-ألسنتكم 
 .(ٖ)أي : مهما تكنه ضمابركم وتنطوي علٌه سرابركم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)إن تبدوا شٌبا كنكاحهن على ألسنتكم. أو تخفوه فً صدوركم" لال البٌضاوي:" 
َ َكاَن بُِكّلِ   ٍء َعِلًٌما{ ]األحزاب : لوله تعالى:}فَإِنه َّللاه ًْ [، أي:" فإن هللا تعالى ٌعلم ما َٗ٘ش

   .(٘)فً للوبكم وما أظهرتموه، وسٌجازٌكم على ذلن"
أي : "فإن هللا ٌعلمه ؛ فإنه ال تخفى علٌه خافٌة ، } ٌَْعلَُم َخابِنَةَ األْعٌُِن َوَما  لال ابن كثٌر: 

ُدوُر { ]ؼافر :   .(ٙ)["5ٔتُْخِفً الصُّ
فٌعلم ذلن فٌجازٌكم به، وفً هذا التعمٌم مع البرهان على الممصود  بٌضاوي:"لال ال 

 .(2)مزٌد تهوٌل ومبالؽة فً الوعٌد"
البارئ سبحانه وتعالى عالم بما بدا وما خفً وما كان وما لم ٌكن، ال  لال المرطبً:" 

لمدح والحمد. ٌخفى علٌه ماض تمضى، وال مستمبل ٌؤتً. وهذا على العموم تمدح به، وهو أهل ا
والمراد به ها هنا التوبٌخ والوعٌد لمن تمدم التعرٌض به فً اآلٌة لبلها، ممن أشٌر إلٌه 
بموله:}ذلكم أطهر لملوبكم وللوبهن{، ومن أشٌر إلٌه فً لوله:}وما كان لكم أن تإذوا رسول هللا 

لى ٌعلم ما تخفونه من وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا{، فمٌل لهم فً هذه اآلٌة: إن هللا تعا
هذه المعتمدات والخواطر المكروهة وٌجازٌكم علٌها. فصارت هذه اآلٌة منعطفة على ما لبلها 

 .(1)مبٌنة لها. وهللا أعلم"
 

 المرآن
ٌِْهنَّ فًِ آبَائِِهنَّ َواَل أَْبنَائِِهنَّ َواَل إِْخَوانِِهنَّ َواَل أَْبنَاِء إِْخَوانِِهنَّ َواَل أَْبنَ  اِء أََخَواتِِهنَّ َواَل }اَل ُجنَاَح َعلَ

ءٍ  ًْ َ َكاَن َعلَى ُكّلِ َش َ إِنَّ َّللاَّ ٌَْمانُُهنَّ َواتَِّمٌَن َّللاَّ ({ ]األحزاب : َ٘٘شِهًٌدا ) نَِسائِِهنَّ َواَل َما َملََكْت أَ
٘٘ ] 

 التفسٌر: 
ال إثم على النساء فً عدم االحتجاب من آبابهن وأبنابهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء 

-أخواتهن والنساء المإمنات والعبٌد المملوكٌن لهن؛ لشدة الحاجة إلٌهم فً الخدمة. وخفن هللا 
، -أٌتها النساء ٌْن ما َحده لكنه فتبدٌن من زٌنتكن ما لٌس لُكنه أن تبدٌنه، أو تتركن الحجاب  أن تتعده

أمام َمن ٌجب علٌكن االحتجاب منه. إن هللا كان على كل شًء شهًٌدا، ٌشهد أعمال العباد 
 ظاهرها وباطنها، وسٌجزٌهم علٌها.

 سبب النزول:

                                                                                                                                                                      

 .ٙ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٙ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (٘)
 .ٙ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٙ)
 .2ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (2)
(1) . 
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َسؤَْلتُُموُهنه َمتَاعاً حكً الماوردي عن الكلبً: "أنه لما نزل فً آٌة الحجاب :}َوإَذا 
فَاْسؤَلُوُهنه َمن وَرآِء َحَجاٍب{، لام اآلباء واألبناء ولالوا ٌا رسول هللا نحن ال نكلمهن أٌضاً إال من 

 .(ٔ)وراء حجاب ، فنزلت هذه اآلٌة"
ٌِْهنه فًِ آبَابِِهنه َواَل أَْبنَابِِهنه َواَل إِْخَوانِِهنه   َواَل أَْبنَاِء إِْخَوانِِهنه َواَل  لوله تعالى:}اَل ُجنَاَح َعلَ

{ ]األحزاب :  ٌَْمانُُهنه [، أي:" ال إثم على النساء فً ٘٘أَْبنَاِء أََخَواتِِهنه َواَل نَِسابِِهنه َواَل َما َملََكْت أَ
عدم االحتجاب من آبابهن وأبنابهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المإمنات 

 .(ٕ)المملوكٌن لهن؛ لشدة الحاجة إلٌهم فً الخدمة"والعبٌد 
ال جناح علٌهن فً آبابهن ومن ذكر معهن أن ٌروهن، ٌعنً: أزواج النبً  لال مجاهد:" 

 .(ٖ)ملسو هيلع هللا ىلص"
"لما أمر تعالى لنساء بالحجاب من األجانب ، بٌهن أن هإالء األلارب ال  لال ابن كثٌر: 

ٌجب االحتجاب منهم ، كما استثناهم فً سورة النور ، عند لوله : } َوال ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنه إاِل 
اِء بُعُولَتِِهنه أَْو إِْخَوانِِهنه أَْو بَنًِ إِْخَوانِِهنه أَْو ِلبُعُولَتِِهنه أَْو آبَابِِهنه أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنه أَْو أَْبنَابِِهنه أَْو أَْبنَ

[ ، وفٌها زٌادات على هذه...ولد سؤل بعض ٖٔبَنًِ أََخَواتِِهنه أَْو نَِسابِِهنه { إلى آخرها ، ]النور : 
ؤنهما لم : ب(ٗ)السلؾ فمال : ِلم لَْم ٌذكر العم والخال فً هاتٌن اآلٌتٌن ؟ فؤجاب عكرمة والشعبً

 .(٘)ٌذكرا ؛ ألنهما لد ٌصفان ذلن لبنٌهما"
عن داود، عن الشعبً وعكرمة، فً لوله: فً لوله: "}ال جناح علٌهن فً آبابهن وال  

أبنابهن وال إخوانهن وال أبناء إخوانهن وال أبناء أخواتهن وال نسابهن وال ما ملكت أٌمانهن{، 
نهما ٌنعتانها ألبنابهما، وكرها أن تضع خمارها عند للت: ما شؤن العم والخال لم ٌذكرا؟ لال: أل

 .(ٙ)"خالها وعمها
{ ]األحزاب : وفً   ٌِْهنه فًِ آبَابِِهنه َواَل أَْبنَابِِهنه  لوالن: [،٘٘لوله تعالى:}اَل ُجنَاَح َعلَ

 .(2)أحدهما : ال جناح علٌهن فً ترن الحجاب. لاله لتادة
 .(1)"فرخص لهإالء أن ال ٌحتجبن منهم لال لتادة:" 
 .(5)، لاله مجاهدوضع عنهن الجناح فً وضع جبلبٌبهن عندهمالثانً : 
وأولى المولٌن فً ذلن بالصواب لول من لال: ذلن وضع الجناح عنهن  لال الطبري:" 

: فً هإالء المسلمٌن أن ال ٌحتجبن منهم؛ وذلن أن هذه اآلٌة عمٌب آٌة الحجاب، وبعد لول هللا
}وإذا سؤلتموهن متاعا فاسؤلوهن من وراء حجاب{ فبل ٌكون لوله: }ال جناح علٌهن فً آبابهن{ 
استثناء من جملة الذٌن أمروا بسإالهن المتاع من وراء الحجاب إذا سؤلوهن ذلن أولى وأشبه من 

 وأمهات أن ٌكون خبر مبتدأ عن ؼٌر ذلن المعنى، وتؤوٌل الكبلم: ال إثم على نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص
المإمنٌن فً إذنهن آلبابهن وترن الحجاب منهن، وال ألبنابهن وال إلخوانهن وال ألبناء 

 .(ٓٔ)إخوانهن. وعنى بإخوانهن وأبناء إخوانهن إخوتهن وأبناء إخوتهن "
{ ]األحزاب :    [، لوالن:٘٘وفً لوله تعالى:}َواَل نَِسابِِهنه

 .(ٔٔ)دون المشركات ، لاله مجاهد أحدهما : ٌعنً النساء المسلمات
 .(ٔ)لال ابن كثٌر:" : ٌعنً بذلن : َعَدم االحتجاب من النساء المإمنات" 

                                                           

 ، دون نسبة.ٖٕٔ/ٗٔ. وذكره المرطبً فً التفسٌر: ٕٔٗ/ٗالنكت والعٌون:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٖٓ٘ٔ/ٓٔ(:ص22ٙ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (2)
 .1ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٓٔ)
 .ٕٓٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٔٔ)
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أي: ال جناح علٌهن أال ٌحتجبن عن نسابهن، أي: البلتً من جنسهن فً  لال السعدي:" 
 .(ٕ)الدٌن، فٌكون ذلن مخرًجا لنساء الكفار"

 .(ٖ)الماورديالثانً : أنه فً جمٌع النساء. حكاه 
 .(ٗ)وٌحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة ال تحتجب عن المرأة" لال السعدي:" 
 .(٘)"وال جناح علٌهن أٌضا فً أن ال ٌحتجبن من نساء المإمنٌن لال الطبري: معناه:" 
لوله: "}وال نسابهن{، لال: نساء المإمنات الحرابر لٌس علٌهن جناح أن عن ابن زٌد،  

تلن الزٌنة، لال: وإنما هذا كله فً الزٌنة، لال: وال ٌجوز للمرأة أن تنظر إلى شًء من ٌرٌن 
عورة المرأة. لال: ولو نظر الرجل إلى فخذ الرجل لم أر به بؤسا، لال: }وال ما ملكت أٌمانهن{ 
فلٌس ٌنبؽً لها أن تكشؾ لرطها للرجل، لال: وأما الكحل والخاتم والخضاب فبل بؤس به، لال: 

الزوج له فضل واآلباء من وراء الرجل لهم فضل، لال: واآلخرون ٌتفاضلون، لال: وهذا كله و
 .(ٙ)ٌجمعه ما ظهر من الزٌنة، لال: وكان أزواج النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌحتجبن من الممالٌن"

{ ]األحزاب :   ٌَْمانُُهنه  [، لوالن:٘٘وفً لوله تعالى:}َواَل َما َملََكْت أَ
 .(2): اإلماء دون العبٌد ، لاله سعٌد بن المسٌبأحدهما 

 .(5)، واختاره ابن كثٌر(1)الثانً : أنه عام فً اإلماء والعبٌد. حكاه الطبري عن بعضهم
 :(ٓٔ)واختلؾ من لال بهذا فٌما أبٌح للعبد على لولٌن 

ة ألنها أحدهما : ما أبٌح لذوي المحارم من اآلباء واألبناء ما جاوز السرة وانحدر عن الركب
 تحرم علٌه كتحرٌمها علٌهم .

الثانً : ما ال ٌوارٌه الدرع من ظاهر بدنها ، لاله إبراهٌم . ألنه العبد وإن حرم فً الحال فمد 
 ٌستباح بالعتك فً ثانً حال .

َ{ ]األحزاب :   ٌْن ما  -أٌتها النساء-[، أي:" وخفن هللا ٘٘لوله تعالى:}َواتهِمٌَن َّللاه أن تتعده
، فتبدٌن من زٌنتكن ما لٌس لُكنه أن تبدٌنه، أو تتركن الحجاب أمام َمن ٌجب علٌكن َحده  لكنه

 .(ٔٔ)االحتجاب منه"
ٌمول: وخفن هللا أٌها النساء أن تتعدٌن ما حد هللا لكن، فتبدٌن من زٌنتكن  لال الطبري:" 

ما لٌس لكن أن تبدٌنه، أو تتركن الحجاب الذي أمركن هللا بلزومه، إال فٌما أباح لكن تركه، 
 .(ٕٔ)والزمن طاعته"

أي : واخشٌنه فً الخلوة والعبلنٌة ، فإنه شهٌد على كل شًء ، ال تخفى  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖٔ)علٌه خافٌة ، فرالبن الرلٌب"

ولما رفع الجناح عن هإالء، شرط فٌه وفً ؼٌره، لزوم تموى هللا، وأن  لال السعدي:" 
َ{، أي: استعملن تمواه فً جمٌع األ  .(ٗٔ)حوال"ال ٌكون فً محذور شرعً فمال: }َواتهِمٌَن َّللاه

                                                                                                                                                                      

 .ٙ٘ٗ/ٙكثٌر: تفسٌر ابن  (ٔ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٕ)
 .ٕٓٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٖ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .5ٖٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .5ٖٔ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٙ)
 .ٕٓٗ/ٗ، وانظر: النكت والعٌون: ٙ٘ٗ/ٙرواه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .5ٖٔ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٙ٘ٗ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (5)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔٔ)
 .5ٖٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖٔ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٗٔ)



ٖٕٔ 
 

لما ذكر هللا تعالى الرخصة فً هذه األصناؾ وانجزمت اإلباحة، عطؾ  لال المرطبً:" 
بؤمرهن بالتموى عطؾ جملة. وهذا فً ؼاٌة الببلؼة واإلٌجاز، كؤنه لال: التصرن على هذا 
 واتمٌن هللا فٌه أن تتعدٌنه إلى ؼٌره. وخص النساء بالذكر وعٌنهن فً هذا األمر، لملة تحفظهن

 .(ٔ)وكثرة استرسالهن. وهللا أعلم"
ٍء َشِهًٌدا{ ]األحزاب :   ًْ َ َكاَن َعلَى ُكّلِ َش [، أي:" إن هللا كان على ٘٘لوله تعالى:}إِنه َّللاه

  .(ٕ)كل شًء شهًٌدا، ٌشهد أعمال العباد ظاهرها وباطنها، وسٌجزٌهم علٌها"
ٌمول:" إن هللا شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن، وترككن الحجاب لمن  لال الطبري: 

أبحت لكن ترن ذلن له، وؼٌر ذلن من أموركن، ٌمول: فاتمٌن هللا فً أنفسكن ال تلمٌن هللا، وهو 
  .(ٖ)شاهد علٌكم، بمعصٌته، وخبلؾ أمره ونهٌه، فتهلكن، فإنه شاهد على كل شًء"

ٌشهد أعمال العباد، ظاهرها وباطنها، وٌسمع ألوالهم، وٌرى حركاتهم،  لال السعدي:" 
 .(ٗ)ثم ٌجازٌهم على ذلن، أتم الجزاء وأوفاه"

 .(٘)فٌه وعٌد" لال المرطبً:" 
 [:٘٘-ٖ٘فوابد اآلٌات:]

بٌان ما ٌنبؽً للمإمنٌن أن ٌلتزموه من اآلداب فً االستبذان والدخول على البٌوت لحاجة  -ٔ
 .الطعام ونحوه

ٌِْه َوَسلهَم فً خلمه فً أنه لٌستحً أن ٌمول لضٌفه أخرج من  -ٕ بٌان كمال الرسول َصلهى هللاُ َعلَ
 البٌت فمد انتهى الطعام.

 وصؾ هللا تعالى نفسه بؤنه ال ٌستحً من الحك أن ٌموله وٌؤمره به عباده. -ٖ
 مشروعٌة مخاطبة األجنبٌة من وراء حجاب ستر ونحوه. -ٗ
ٌِْه َوَسلهَم وأنها جرٌمة كبرى ال تعادل بؤخرى. حرمة أذٌة -٘  رسول هللا َصلهى هللاُ َعلَ
 بٌان أن اإلنسان ال ٌخلو من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إلٌها. -ٙ
 حرمة نكاح أزواج الرسول بعد موته وحرمة الخاطر ٌخطر بذلن. -2
 تخاطبهم بدون حجاب.بٌان المحارم الذٌن للمسلمة أن تكشؾ وجهها أمامهم و -1
 األمر بالتموى ووعٌد هللا لمن ال ٌتمٌه فً محارمه. -5
 
 

 المرآن
ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسِلٌ ِ ٌَاأٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ ًّ َ َوَماَلئَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النَّبِ ({ ًٙ٘ما )}إِنَّ َّللاَّ

 [ ٙ٘]األحزاب : 
 التفسٌر: 

ثنً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند المبلبكة الممربٌن، ومبلبكته ٌثنون على النبً وٌدعون له، إن هللا تعالى ٌ
ٌا أٌها الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، صلُّوا على رسول هللا، وسلِّموا تسلًٌما، تحٌة 

 وتعظًٌما له. 
 سبب النزول:

 السبلم: هل ٌصلً ربن؟ فناداه ربه: عن ابن عباس: "أن بنً إسرابٌل لالوا لموسى علٌه
هل ٌصلً ربن؟ فمل: نعم، إنما أصلً أنا ومبلبكتً على أنبٌابً ورسلً. »ٌا موسى، سؤلون 

                                                           

 .ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٕ٘ٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .5ٖٓٔ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .]بتصرؾ[ٖٕٔ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)



ٖٕٕ 
 

ِ ٌَاأٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا فؤنزل هللا عز وجل على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص: } ًّ َ َوَمبَلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النهبِ َصلُّوا إِنه َّللاه
ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسِلًٌما  .(ٔ)"{َعلَ

ِ{ ]األحزاب :   ًّ َ َوَمبَلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النهبِ [، أي:" إن هللا تعالى ٙ٘لوله تعالى:}إِنه َّللاه
 .(ٕ)ٌثنً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص عند المبلبكة الممربٌن، ومبلبكته ٌثنون على النبً وٌدعون له"

 .(ٖ)إن هللا ومبلبكته ٌبركون على النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" لطبري: ٌمول:"لال ا 
ِ{ ]األحزاب : واختلؾ أهل التفسٌر فً   ًّ َ َوَمبَلبَِكتَهُ ٌَُصلُّوَن َعلَى النهبِ لوله تعالى:}إِنه َّللاه

 [، على أربعة ألوال:ٙ٘
المبلبكة ، وصبلة المبلبكة الدعاء ، لاله أبو أحدها : أن صبلة هللا تعالى علٌه ثناإه علٌه عند 

 .(ٗ)العالٌة
الثانً : أن صبلة هللا تعالى علٌه المؽفرة له، وصبلة المبلبكة االستؽفار له، لاله سعٌد بن 

 .(ٙ)، ومماتل(٘)جبٌر
 .(2)الثالث : أن صبلة هللا تعالى علٌه رحمته، وصبلة المبلبكة الدعاء له، لاله الحسن

 .(5)، وبه لال الطبري(1)صبلتهم علٌه أن ٌباركوا علٌه. لاله ابن عباسالرابع : أن 
 .(ٓٔ)ٌمول: ٌباركون على النبً" لال ابن عباس:" 
سبوح لدوس، سبمت رحمتً »صبلته تبارن وتعالى:  لال عطاء بن أبً رباح:" 
 .(ٔٔ)«"ؼضبً

وٌسلموا، ولدم لبل لال أبو عبد هللا الَحِلٌمً:" فؤمر هللا تعالى عباده أن ٌصلوا علٌه  
أمرهم بذلن أخبارهم: بؤن مبلبكته ٌصلون علٌه، لٌنببهم بذلن على ما فً الصبلة علٌه من 
الفضل، إذا كانت المبلبكة مع انفكاكهم من شرٌعته تتمرب إلى هللا بالصبلة والتسلٌم علٌه لٌعلموا 

 .(ٕٔ)أنهم بالصبلة والتسلٌم علٌه أولى وأحك"
ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسِلًٌما{ ]األحزاب : لوله تعالى:}ٌَاأٌَُّهَ  [، أي:" ٌا أٌها ٙ٘ا الهِذٌَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ

الذٌن صدهلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، صلُّوا على رسول هللا، وسلِّموا تسلًٌما، تحٌة وتعظًٌما 
  .(ٖٔ)له"

 .(ٗٔ)ٌا أٌها الذٌن آمنوا ادعوا لنبً هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وحٌوه تحٌة اإلسبلم" لال الطبري:"
أتى رجل النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فمال: "سمعت هللا ٌمول: }إن هللا ومبلبكته ٌصلون على  لال طلحة:"

، كما صلٌت لل: اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم»النبً ...{ اآلٌة، فكٌؾ الصبلة علٌن؟ فمال: 
على إبراهٌم إنن حمٌد مجٌد، وبارن على دمحم وعلى آل دمحم، كما باركت على إبراهٌم إنن حمٌد 

 .(٘ٔ)«"مجٌد

                                                           

 .ٖٔ٘ٔ/ٓٔ(:ص222ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖ)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .5ٖٖٔ/5(:ص22ٓ٘ٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙٓ٘/ٖبن سلٌمان:  انظر: تفسٌر مماتل (ٙ)
 . ٕٔٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (2)
 .ٕٖٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (1)
 .ٕٖٓ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (5)
 .ٕٖٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٓٔ)
 .ٖٔ٘ٔ/ٓٔ(:ص222ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٔٔ/ٕالمنهاج فً شعب الؽٌمان:  (ٕٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖٔ)
 .ٕٖٓ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗٔ)
 .ٕٖٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)



ٖٕٖ 
 

لال كعب بن عجرة: "لما نزلت: }إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً ٌاأٌها الذٌن آمنوا 
، فكٌؾ الصبلة علٌن ٌا (ٔ)صلوا علٌه وسلموا تسلٌما{ لمت إلٌه، فملت: السبلم علٌن لد عرفناه

رسول هللا؟ لال: "لل اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم كما صلٌت على إبراهٌم وآل إبراهٌم، 
إنن حمٌد مجٌد، وبارن على دمحم وعلى آل دمحم كما باركت على إبراهٌم وآل إبراهٌم، إنن حمٌد 

 .(ٕ)"مجٌد
لال: "لما نزلت: }إن هللا عبد الرحمن بن أبً لٌلى عن كعب بن عجرة وفً رواٌة 

ومبلبكته ٌصلون على النبً ٌاأٌها الذٌن آمنوا صلوا علٌه وسلموا تسلٌما{، لال: للنا: ٌا رسول 
لولوا: اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم، كما »هللا لد علمنا السبلم فكٌؾ الصبلة علٌن، لال: 

د مجٌد، وبارن على دمحم وعلى آل صلٌت على إبراهٌم وعلى إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم، إنن حمٌ
دمحم كما باركت على إبراهٌم وعلى آل إبراهٌم، إنن حمٌد مجٌد، وكان عبد الرحمن بن أبً لٌلى 

 .(ٖ)ٌمول: وعلٌنا معهم"
الممصود من هذه اآلٌة : أن هللا سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبٌه  لال ابن كثٌر:"

علٌه عند المبلبكة الممربٌن ، وأن المبلبكة تصلً علٌه. ثم عنده فً المؤل األعلى ، بؤنه ٌثنً 
أمر تعالى أهل العالم السفلً بالصبلة والتسلٌم علٌه ، لٌجتمع الثناء علٌه من أهل العالمٌن 

 .(ٗ)العلوي والسفلً جمٌعا"
هذه اآلٌة شرؾ هللا بها رسوله علٌه السبلم حٌاته وموته، وذكر منزلته  لال المرطبً:" 
طهر بها سوء فعل من استصحب فً جهته فكرة سوء، أو فً أمر زوجاته ونحو ذلن. منه، و

والصبلة من هللا رحمته ورضوانه، ومن المبلبكة الدعاء واالستؽفار، ومن األمة الدعاء 
 .(٘)والتعظٌم ألمره"

أما الصبلة والسبلم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهً من أفضل المربات ومن  لال أبو شامة:" 
األعمال الصالحات كما لال هللا تعالى: }إن هللا ومبلبكته ٌصلون على النبً ٌا أٌها الذٌن آمنوا 

بها من صلى علً واحدة صلى هللا علٌه »صلوا علٌه وسلموا تسلٌما{، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص:
، وهً مشروعه فً جمٌع األولات ومتؤكدة فً آخر كل صبلة بل واجبة عند جمع من (ٙ)«عشرا

من أهل العلم فً التشهد األخٌر من كل صبلة وسنة مإكدة فً مواضع كثٌرة منها بعد اآلذان 
وعند ذكره علٌه الصبلة والسبلم وفً ٌوم الجمعة ولٌلتها كما دلت على ذلن أحادٌث كثٌرة وهللا 

بول أن ٌوفمنا وسابر المسلمٌن للفمه فً دٌنه والثبات علٌه وأن ٌمن على الجمٌع ٌلزوم المس
 .(2)السنة والحذر من البدعة إنه جواد كرٌم وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم وآله وصحبه"

                                                           

ومعنى لولهم : "أما السبلم علٌن فمد عرفناه" : هو الذي فً التشهد الذي كان ٌعلمهم إٌاه ،  »لال ابن كثٌر:(ٔ)
.]تفسٌر ابن كثٌر: «كما كان ٌعلمهم السورة من المرآن ، وفٌه : "السبلم علٌن أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته"

ٙ/ٗ٘5] 
 .ٕٖٔ-ٕٖٓ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖ٘ٔ-ٖٔ٘ٔ/ٓٔ(:ص222ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
( ، ٌصلً على عباده المإمنٌن فً لوله ٗولد أخبر أنه سبحانه وتعالى ) . ثم لال:"2٘ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)

َ ِذْكًرا َكثٌِرً  ٌُْكْم َوَمبلِبَكتُهُ لوله تعالى : } ٌَا أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاه ا َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصٌبل. ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ َعلَ
لَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن َرِحًٌما { ]األحزاب :  ِر ٖٗ - ِٔٗلٌُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّ [. ولال تعالى : } َوبَّشِ

ابِِرٌَن ) ٌِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ (. الهِذٌَن إِذَا أََصابَ ٘الصه ٌِْه َراِجعُوَن. أُولَبَِن َعلَ ِ َوإِنها إِلَ  تُْهْم ُمِصٌبَةٌ لَالُوا إِنها لِِله
إن هللا ومبلبكته ٌصلون على مٌاِمن »[. وفً الحدٌث : 2٘ٔ - َ٘٘ٔوأُولَبَِن ُهُم اْلُمْهتَُدوَن { ]البمرة : 

( ، لال المنذرى ٘ٓٓٔ، رلم ٕٖٔ/ٔ( ، وابن ماجه )2ٙٙ، رلم 1ٔٔ/ٔ)أخرجه أبو داود . ]«الصفوؾ
 [.(51ٓٗ، رلم ٖٓٔ/ٖ( ، والبٌهمى )ٕٓٙٔ، رلم ٖٖ٘/٘( : بإسناد حسن. وابن حبان )15ٔ/ٔ)

 ولد سؤلته أن ٌصلً -وفً الحدٌث اآلخر : "اللهم ، صل على آل أبً أوفى". ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص المرأة جابر 
( وابن حبان فً 51ٖ/ٖ"صلى هللا علٌن ، وعلى زوجن". ]رواه أحمد فً مسنده ) -علٌها وعلى زوجها 

 ( "موارد" من طرٌك األسود بن لٌس عن نبٌح العنزي عن جابر رضً هللا عنه[. اهـ.5٘ٔٔصحٌحه برلم )
 .ٕٖٕ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .ٖٙٓ/  ٔملسو هيلع هللا ىلص بعد التشهد، صحٌح مسلم. كتاب الصبلة. باب الصبلة على النبً (ٙ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔالباعث عن ؼنكار البدع والحوادث:  (2)
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فلما نزلت هذه اآلٌة لال المسلمون: هذه لن، ٌا رسول هللا، فما لنا؟ فنزلت  لال مماتل:" 
ٌُْكْم َوَمبَلبَِكتُهُ ِلٌُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْإِمنٌَِن رَ  ِحًٌما{ }ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ َعلَ

 .(ٔ)["ٖٗ]األحزاب : 
 

 المرآن
ْنٌَا َواآْلِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهٌنًا )}إِنَّ الَِّذٌَن ٌُْإذُ  ُ فًِ الدُّ َ َوَرُسولَهُ لَعَنَُهُم َّللاَّ ({ 1٘وَن َّللاَّ
 [ 1٘]األحزاب : 

 التفسٌر: 
إن الذٌن ٌإذون هللا بالشرن أو ؼٌره من المعاصً، وٌإذون رسول هللا باأللوال أو األفعال، 

 الدنٌا واآلخرة، وأعده لهم فً اآلخرة عذابًا ٌذلهم وٌهٌنهم.أبعدهم هللا وطردهم ِمن كل خٌر فً 
 فً سبب نزول اآلٌة، لوالن:

نزلت فً الذٌن طعنوا على النبً ملسو هيلع هللا ىلص حٌن اتخذ صفٌة بنت حًٌ بن  أحدهما: لال ابن عباس:"
 .(ٕ)أخطب"
أن زعموا أن  -عز وجل -نزلت فً الٌهود من أهل المدٌنة، وكان أذاهم هلل لال مماتل:"الثانً: 

 -ٌعنً التماثٌل والتصاوٌر. وأما أذاهم للنبً -عز وجل -هلل ولدا، وأنهم ٌخلمون كما ٌخلك هللا
 .(ٖ)فإنهم زعموا أن دمحما ساحر مجنون شاعر كذاب، }لعنهم هللا فً الدنٌا واآلخرة{" -ملسو هيلع هللا ىلص

َ َوَرُسولَهُ{ ]األحزاب :   [، أي:" إن الذٌن ٌإذون هللا 2٘لوله تعالى:}إِنه الهِذٌَن ٌُْإذُوَن َّللاه
 .(ٗ)بالشرن أو ؼٌره من المعاصً، وٌإذون رسول هللا باأللوال أو األفعال"

إن الذٌن ٌإذون ربهم بمعصٌتهم إٌاه، وركوبهم ما حرم علٌهم،  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)إنه عنى بذلن أصحاب التصاوٌر؛ وذلن أنهم ٌرومون تكوٌن خلك مثل خلك هللا"ولد لٌل: 
ْنٌَا َواآْلِخَرةِ{ ]األحزاب :   ُ فًِ الدُّ [، أي:" أبعدهم هللا وطردهم 2٘لوله تعالى:}لَعَنَُهُم َّللاه

 .(ٙ)ِمن كل خٌر فً الدنٌا واآلخرة"
أبعدهم هللا من رحمته فً الدنٌا واآلخرة وأعد لهم فً اآلخرة عذابا  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(2)ٌهٌنهم فٌه بالخلود فٌه"
ٌعنً باللعنة فً الدنٌا العذاب والمتل والجبلء، وأما فً اآلخرة فإن هللا  لال مماتل:" 

 .(1)ٌعذبهم بالنار"
[، أي:" وأعده لهم فً اآلخرة عذابًا 2٘لوله تعالى:}َوأََعده لَُهْم َعَذابًا ُمِهٌنًا{ ]األحزاب :  

   .(5)ٌذلهم وٌهٌنهم"
 

 المرآن
ٌِْر َما اْكتََسبُوا فَمَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبٌِ ({ 1٘نًا )}َوالَِّذٌَن ٌُْإذُوَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت بِغَ

 [ 1٘]األحزاب : 
 التفسٌر: 

                                                           

 .ٙٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٙٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٙ)
 .ٖٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (2)
 .ٙٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (5)
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والمإمنات بمول أو فعل من ؼٌر ذنب عملوه، فمد ارتكبوا أفحش الكذب والذٌن ٌإذون المإمنٌن 
 والزور، وأتوا ذنبًا ظاهر المبح ٌستحمون به العذاب فً اآلخرة.

 فً سبب نزول اآلٌة، ألوال:
نزلت فً الزناة الذٌن كانوا ٌمشون فً طرق المدٌنة ٌتبعون النساء إذا برزن باللٌل أحدها: 

المرأة فٌدنون منها فٌؽمزونها، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم لمضاء حوابجهن، فٌرون 
انتهوا عنها، ولم ٌكونوا ٌطلبون إال اإلماء، ولكن لم ٌكن ٌومبذ تعرؾ الحرة من األمة، إنما 
ٌخرجن فً درع وخمار. فشكون ذلن إلى أزواجهن، فذكروا ذلن لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فؤنزل هللا 

ة. الدلٌل على صحة هذا لوله تعالى: }لُْل أِلَْزَواِجَن َوبَنَاتَِن َونَِساِء اْلُمْإِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن تعالى هذه اآلٌ
ٌْن{ ]األحزاب :  ٌِْهنه ِمْن َجبَلبٌِبِِهنه َذِلَن أَْدنَى أَْن ٌُْعَرْفَن فبََل ٌُْإَذ [، والجلباب: الرداء. وهذا 5َ٘علَ

 .(ٗ)، والفراء(ٖ)، والكلبً(ٕ)، والسدي(ٔ)لول الضحان
وذلن أن نفرا من المنافمٌن كانوا  -رضً هللا عنه -نزلت فى على ابن أبً طالب الثانً: أنها

 .(٘)ٌإذونه وٌكذبون علٌه. وهذا لول مماتل
ولال عطاء عن ابن عباس: "رأى عمر رضً هللا عنه جارٌة من األنصار متبرجة  الثالث:

أهلها تشكو عمر فخرجوا إلٌه فآذوه فؤنزل هللا  فضربها وكره ما رأى من زٌنتها، فذهبت إلى
 .(ٙ)تعالى هذه اآلٌة"

 .(2)فً الذٌن أفكوا على عابشة رضى هللا عنها. حكاه الزمخشريالرابع: أنها نزلت 
ٌِْر َما اْكتََسبُوا{ ]األحزاب :   [، 1٘لوله تعالى:}َوالهِذٌَن ٌُْإذُوَن اْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت بِؽَ

 .(1)والذٌن ٌإذون المإمنٌن والمإمنات بمول أو فعل من ؼٌر ذنب عملوه"أي:" 
 .(5)أي: ٌمعون فٌهم، وٌعٌبونهم بؽٌر جرم وجد من لبلهم" لال السمعانً:" 
 .(ٓٔ)أي : ٌنسبون إلٌهم ما هم بَُرآء منه لم ٌعملوه ولم ٌفعلوه" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)معنى :}بؽٌر ما اكتسبوا{: بؽٌر جناٌة واستحماق لؤلذى" لال الزمخشري:" 
 .(ٕٔ)عن مجاهد:"}والذٌن ٌإذون{، لال: ٌمفون، }بؽٌر ما اكتسبوا{، لال: بؽٌر ما عملوا" 
فمعنى الكبلم على ما لال مجاهد: والذٌن ٌمفون المإمنٌن والمإمنات.  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)وٌعٌبونهم طلبا لشٌنهم }بؽٌر ما اكتسبوا{ ٌمول: بؽٌر ما عملوا"
عن مجاهد، لال: "لرأ ابن عمر: }والذٌن ٌإذون المإمنٌن والمإمنات بؽٌر ما اكتسبوا  

 .(ٗٔ)أوذي بالمعروؾ، فذلن ٌضاعؾ له العذاب"فمد احتملوا بهتانا وإثما مبٌنا{، لال: فكٌؾ إذا 
 .(٘ٔ)وفً روٌاة عن ثور عن ابن عمر، لال:" كٌؾ بالذي ٌؤتً إلٌهم المعروؾ" 
[، أي:" فمد ارتكبوا أفحش 1٘لوله تعالى:}فَمَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبٌِنًا{ ]األحزاب :  

 .(ٔ)به العذاب فً اآلخرة" الكذب والزور، وأتوا ذنبًا ظاهر المبح ٌستحمون

                                                           

 . بدون إسناد.22ٖحكاه عنه الواحدي فً اسباب النزول:  (ٔ)
 . بدون إسناد.22ٖحكاه عنه الواحدي فً اسباب النزول:  (ٕ)
 . بدون إسناد.22ٖحكاه عنه الواحدي فً اسباب النزول:  (ٖ)
 .5ٖٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٗ)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 . بدون إسناد.2ٖٙذكره الواحدي فً اسباب النزول:  (ٙ)
 .5٘٘/ٖانظر: الكشاؾ:  (2)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٖٙٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .1ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 .5٘٘/ٖالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٓ، وأخرجه الطبري: ٕ٘٘تفسٌر مجاهد:  (ٕٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٗٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘ٔ)
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ٌمول: فمد احتملوا زورا وكذبا وفرٌة شنٌعة، وبهتان: أفحش الكذب،  لال الطبري:" 
   .(ٕ)}وإثما مبٌنا{ ٌمول: وإثما ٌبٌن لسامعه أنه إثم وزور"

وهذا هو البهت البٌن أن ٌحكى أو ٌنمل عن المإمنٌن والمإمنات ما لم  لال ابن كثٌر:" 
ٌفعلوه ، على سبٌل العٌب والتنمص لهم ، وَمْن أكثر َمْن ٌدخل فً هذا الوعٌد الكفرةُ باهلل 
أهم هللا منه ، وٌصفونهم  ورسوله، ثم الرافضة الذٌن ٌتنمصون الصحابة وٌعٌبونهم بما لد بَره

 عنهم ؛ فإن هللا ، عز وجل ، لد أخبر أنه لد رضً عن المهاجرٌن بنمٌض ما أخبر هللا
واألنصار ومدحهم ، وهإالء الجهلة األؼبٌاء ٌسبونهم وٌتنمصونهم، وٌذكرون عنهم ما لم ٌكن 

 .(ٖ)وال فعلوه أبدا ، فهم فً الحمٌمة منكوسو الملوب ٌذمون الممدوحٌن ، وٌمدحون المذمومٌن"
 .(ٗ)بهتانا{، لال: إثما" }فمد احتملوا عن مجاهد:" 
عن أبً هرٌرة ، أنه لٌل : ٌا رسول هللا ، ما الؽٌبة ؟ لال : "ذكُرَن أخان بما ٌكره".  

لٌل : أفرأٌت إن كان فً أخً ما ألول ؟ لال : "إن كان فٌه ما تمول فمد اؼتبته ، وإن لم ٌكن فٌه 
 .(٘)ما تمول فمد بََهتهه"

ٌلمى الجرب على أهل النار فٌحكون حتى تبدو العظام، فٌمولون: ربنا بم  لال مجاهد:" 
 .(ٙ)أصابنا هذا؟ فٌمال: بؤذاكم المسلمٌن"

عن عابشة لالت: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: أي الربا أربى عند هللا؟ لالوا: هللا  
مسلم، ثم لرأ: }والذٌن ٌإذون ورسوله أعلم لال: أربى الربا، عند هللا استحبلل عرض امرئ 

 .(2)المإمنٌن والمإمنات بؽٌر ما اكتسبوا فمد احتملوا بهتانا وإثما مبٌنا{"
إٌاكم وأذى المإمنٌن فإن هللا ٌحوطهم وٌؽضب لهم ولد زعموا أن عمر بن  لال لتادة:" 

ه الخطاب لرأها ذات ٌوم فؤفزعه ذلن حتى ذهب إلى أبً بن كعب رضً هللا، عنه فدخل علٌ
فمال: ٌا أبا المنذر، إنً لرأت آٌة من كتاب هللا تعالى فولعت منً كل مولع: }والذٌن ٌإذون 

 .(1)المإمنٌن والمإمنات{، وهللا إنً العالبهم وأضربهم فمال له: إنن لست منهم، إنما أنت معلم"
ال ٌحل لن أن تإذي كلبا أو خنزٌرا بؽٌر حك، فكٌؾ إٌذاء المإمنٌن  لال الفضٌل:" 

 .(5)والمإمنات"
عن ابن عون، انه  كان "ال ٌكرى الحوانٌت إال من أهل الذمة، لما فٌه من وحكً 

 .(ٓٔ)الروعة عند كر الحول"
 

 المرآن
ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن َوبَنَاتَِن َونَِساِء اْلُمإْ  ٌِْهنَّ ِمْن َجاَلبٌِبِِهنَّ َذِلَن أَْدنَى أَْن }ٌَاأٌََُّها النَّبِ ِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن َعلَ
ُ َغفُوًرا َرِحًٌما ) ٌَْن َوَكاَن َّللاَّ  [ 1٘({ ]األحزاب : 1ٌُْ٘عَرْفَن فاََل ٌُْإذَ

 التفسٌر: 
ٌا أٌها النبً لل ألزواجن وبناتن ونساء المإمنٌن ٌرخٌن على رإوسهن ووجوههن من أردٌتهن 
ومبلحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورإوسهن؛ ذلن ألرب أن ٌمٌهزن بالستر والصٌانة، فبل 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .1ٔٗ-1ٓٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .ٕٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص222ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .(5ٖٗٔ( وسنن الترمذي برلم )12ٗٗداود برلم )سنن أبً (٘)
 .ٖٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص2222ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص2221ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٖٗ/ٕٓ، وانظر: الطبري: ٖٖ٘ٔ/ٓٔ(: ص2225ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٖنمبل عن تفسٌر النسفً:  (5)
 .5٘٘/ٖنمبل عن الكشاؾ:  (ٓٔ)
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ض لهن بمكروه أو أذى. وكان هللا ؼفوًرا رحًٌما حٌث ؼفر لكم ما سلؾ، ورحمكم بما  ٌُتعَره
 من الحبلل والحرام.أوضح لكم 

 سبب النزول:
عن أبً صالح، لال: "لدم النبً ملسو هيلع هللا ىلص المدٌنة على ؼٌر منزل، فكان نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص  

وؼٌرهن إذا كان اللٌل خرجن ٌمضٌن حوابجهن. وكان رجال ٌجلسون على الطرٌك للؽزل. 
ًُّ لُْل أِلَ  فؤنزل هللا: {،}ٌَاأٌََُّها النهبِ ٌِْهنه ِمْن َجبَلبٌِبِِهنه ٌمنعن  ْزَواِجَن َوبَنَاتَِن َونَِساِء اْلُمْإِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن َعلَ

 .(ٔ)بالجلباب حتى تعرؾ األمة من الحرة"
عن عابشة رضً هللا، عنها لالت: خرجت سودة رضً هللا، عنها بعد ما ضرب  

فها، فرآها عمر رضً هللا، عنه الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسٌمة ال تخفى على من ٌعر
لال: ٌا سودة، إنن وهللا ما تخفٌن علٌنا، فانظري كٌؾ تخرجٌن فانكفؤت راجعة، ورسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص فً بٌتً، وإنه لٌتعشى وفً ٌده عرق فدخلت ولالت: ٌا رسول هللا، إنً خرجت لبعض 

ً إلٌه ثم رفع، عنه وإن العرق فً ٌده، حاجتً فمال لً عمر رضً هللا، عنه: كذا ... وكذا فؤوح
 .(ٕ)فمال: انه لد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"

لال أبو مالن: "كان نساء النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌخرجن باللٌل لحاجتهن، وكان ناس من المنافمٌن  
ٌَاأٌََُّها ة: }ٌتعرضون لهن فٌإذٌن، فمٌل ذلن للمنافمٌن، فمالوا: إنما نفعله باإلماء، فنزلت هذه اآلٌ

ٌِْهنه ِمْن َجبَلبٌِبِِهنه َذِلَن أَْدنَى  ًُّ لُْل أِلَْزَواِجَن َوبَنَاتَِن َونَِساِء اْلُمْإِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن َعلَ أَْن ٌُْعَرْفَن فبََل النهبِ
ٌَْن{،  .(ٖ)فؤمر بذلن حتى عرفوا من اإلماء" ٌُْإَذ
ًُّ لُْل أِلَ   ٌِْهنه ِمْن لوله تعالى:}ٌَاأٌََُّها النهبِ ْزَواِجَن َوبَنَاتَِن َونَِساِء اْلُمْإِمنٌَِن ٌُْدنٌَِن َعلَ

{ ]األحزاب :  [، أي:" ٌا أٌها النبً لل ألزواجن وبناتن ونساء المإمنٌن ٌرخٌن 5َ٘جبَلبٌِبِِهنه
 .(ٗ)على رإوسهن ووجوههن من أردٌتهن ومبلحفهن؛ لستر وجوههن وصدورهن ورإوسهن"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ٌا أٌها النبً لل ألزواجن وبناتن ونساء  لال الطبري:" 
المإمنٌن: ال ٌتشبهن باإلماء فً لباسهن إذا هن خرجن من بٌوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن 

 .(٘)ووجوههن. ولكن لٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن"
 - تسلٌما ، أن ٌؤمر النساء المإمنات لال ابن كثٌر:" ٌمول تعالى آمرا رسوله ، ملسو هيلع هللا ىلص 

بؤن ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن ، لٌتمٌزن عن سمات نساء  -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن 
هو : الرداء فوق الخمار، وهو بمنزلة اإلزار الٌوم. لاله  «الجلباب»الجاهلٌة وسمات اإلماء. و

 : (ٙ)ة من هذٌل ترثً لتٌبل لهاالجوهري : الجلباب : الملحفة ، لالت امرأ
ٌِْهنه الَجبلبٌُب " ًَ العََذارى َعلَ ًَ الهٌةٌ... َمْش  .(2)تَْمشً النُّسور إلٌه َوْه

ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلوٌه المرأة «: الجلباب» لال الزمخشري:" 
على رأسها وتبمى منه ما ترسله على صدرها، ومعنى ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن ٌرخٌنها 
علٌهن، وٌؽطٌن بها وجوههن وأعطافهن. ٌمال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدنى ثوبن على 

سبلم على هجٌراهن فً الجاهلٌة متبذالت، تبرز المرأة وجهن، وذلن أن النساء كن فً أول اإل
فً درع وخمار فصل بٌن الحرة واألمة، وكان الفتٌان وأهل الشطارة ٌتعرضون إذا خرجن 
باللٌل إلى مماضى حوابجهن فً النخٌل والؽٌطان لئلماء، وربما تعرضوا للحره بعلة األمة، 

                                                           

 .ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٕٓجه الطبري: أخر (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ-ٖٖ٘ٔ/ٓٔ(:ص221ٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص221ٕٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (٘)
 .(ٔٓٔ/ٔالصحاح )(ٙ)
 .1ٔٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
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زى اإلماء بلبس األردٌة والمبلحؾ وستر  ٌمولون: حسبناها أمة، فؤمرن أن ٌخالفن بزٌهن عن
 .(ٔ)الرإوس والوجوه، لٌحتشمن وٌهٌن فبل ٌطمع فٌهن طامع "

: "لما نزلت هذه اآلٌة ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن خرج -رضً هللا عنها-لالت أم سلمة  
 .(ٕ)نساء األنصار كؤن على رإوسهن الؽربان من أكسٌة سود ٌلبسنها"

لما نزلت هذه اآلٌة ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن خرج نساء األنصار كؤن  وفً رواٌة:" 
  .(ٖ)على رإوسهن الؽربان من السكٌنة وعلٌهن أكسٌة سود ٌلبسنها"

: هل على الولٌدة خمار متزوجة أو -ٌعنً الزهري-ٌونس بن ٌزٌد، لال: "وسؤلناه عن  
عن الجلباب، ألنه ٌكره لهن أن ؼٌر متزوجة؟ لال: علٌها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى 

ٌتشبهن بالحرابر إال محصنات: ولد لال هللا تعالى: }ٌا أٌها النبً لل ألزواجن وبناتن ونساء 
  .(ٗ)المإمنٌن ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن{"

كان أناس من فساق أهل المدٌنة باللٌل حٌن ٌختلط الظبلم، ٌؤتون إلى  لال السدي:" 
نساء، وكانت مساكن أهل المدٌنة ضٌمة فإذا كان اللٌل خرج النساء طرق المدٌنة فٌتعرضون لل

إلى الطرق، فٌمضٌن حاجتهن، فكان أولبن الفساق ٌتبعون ذلن منهن، فإذا رأوا امرأة علٌها 
جلباب لالوا: هذه حرة فكفوا، عنها، وإذا رأوا المرأة لٌس علٌها جلباب لالوا: هذه أمة فوثبوا 

   .(٘)علٌها"
 أهل التفسٌر فً صفة اإلدناء الذي أمرهن هللا به، على لولٌن:واختلؾ  

 .(ٙ)أن ٌؽطٌن وجوههن ورءوسهن فبل ٌبدٌن منهن إال عٌنا واحدة. لاله ابن عباسأحدهما:     
أمر هللا نساء المإمنٌن إذا خرجن من بٌوتهن فً حاجة أن ٌؽطٌن  لال ابن عباس:" 

  .(2)عٌنا واحدة"وجوههن من فوق رءوسهن بالجبلبٌب وٌبدٌن 
عن ابن عون عن دمحم عن عبٌدة، لوله: "}ٌاأٌها النبً لل ألزواجن وبناتن ونساء  

المإمنٌن ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن{، فلبسها عندنا ابن عون، لال: ولبسها عندنا دمحم، لال دمحم: 
وأخرج عٌنه ولبسها عندي عبٌدة، لال ابن عون بردابه فتمنع به، فؽطى أنفه وعٌنه الٌسرى 

 .(1)الٌمنى، وأدنى رداءه من فوق حتى جعله لرٌبا من حاجبه أو على الحاجب"
عن ابن سٌرٌن لال: "سؤلت عبٌدة عن لوله: }لل ألزواجن وبناتن ونساء المإمنٌن  

ٌدنٌن علٌهن من جبلبٌبهن{، لال: فمال بثوبه، فؽطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى 
 .(5)عٌنٌه"

 .(ٓٔ)مة، فً اآلٌة، لال: "تدنً الجلباب حتى ال ٌرى ثؽرة نحرها"ن عكروروي  
، (ٔٔ)وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا أمرن أن ٌشددن جبلبٌبهن على جباههن.أنهن الثانً: 
 .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)ومجاهد
كانت الحرة تلبس لباس األمة فؤمر هللا نساء المإمنٌن أن ٌدنٌن علٌهن  لال ابن عباس:" 

 .(ٔ)من جبلبٌبهن. وإدناء الجلباب: أن تمنع وتشد على جبٌنها"

                                                           

 .]باختصار[ٓٙ٘-5٘٘/ٖالكشاؾ:  (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص221ٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص221٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص221ٙٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٗ٘ٔ/ٓٔ(:ص2211ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٕٖٗ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕٓأخرجه الطبري:  (2)
 .ٕٖ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (1)
 .ٕٖ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖ٘٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٖٔ)
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ٌتجلببن فٌعلم أنهن حرابر فبل ٌعرض لهن فاسك بؤذى من لول وال  لال مجاهد:" 
 .(ٕ)رٌبة"

الحواجب، }ذلن أدنى أن ٌعرفن فبل  أخذ هللا علٌهن إذا خرجن أن ٌمنعن على لال لتادة:" 
 .(ٖ)ٌإذٌن{، ولد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها باإلٌذاء، فنهى هللا الحرابر أن ٌتشبهن باإلماء"

ٌَْن{ ]األحزاب :   [، أي:" ذلن ألرب أن 5٘لوله تعالى:}َذِلَن أَْدنَى أَْن ٌُْعَرْفَن فبََل ٌُْإَذ
ض لهن بمكروه أو أذى"ٌمٌهزن بالستر والصٌانة، فبل     .(ٗ)ٌُتعَره

إدناإهن جبلبٌبهن إذا أدنٌنها علٌهن ألرب وأحرى أن ٌعرفن ممن  لال الطبري: ٌمول:" 
 .(٘)مررن به، وٌعلموا أنهن لسن بإماء فٌتنكبوا عن أذاهن بمول مكروه، أو تعرض برٌبة"

ٌلمٌن ما لال الزمخشري:" أى: أولى وأجدر بؤن ٌعرفن فبل ٌتعرض لهن وال  
 .(ٙ)ٌكرهن"
 .(2)أي : إذا فعلن ذلن ُعِرْفَن أنههن حرابر ، لسن بإماء وال عواهر" لال ابن كثٌر:" 
ُ َؼفُوًرا َرِحًٌما{ ]األحزاب :   [، أي:"وكان هللا ؼفوًرا رحًٌما 5٘لوله تعالى:}َوَكاَن َّللاه

  .(1)حٌث ؼفر لكم ما سلؾ، ورحمكم بما أوضح لكم من الحبلل والحرام"
}وكان هللا ؼفورا{ لما سلؾ منهن من تركهن إدناءهن الجبلبٌب علٌهن  لال الطبري: " 

  .(5)}رحٌما{ بهن أن ٌعالبهن بعد توبتهن بإدناء الجبلبٌب علٌهن"
 .(ٓٔ)أي : لما سلؾ فً أٌام الجاهلٌة حٌث لم ٌكن عندهن علم بذلن " لال ابن كثٌر:" 

 [:5٘-ٙ٘فوابد اآلٌات:]
ٌِْه َوَسلهَم ووجوب الصبلة والسبلم علٌه فً التشهد األخٌر بٌان شرؾ  -ٔ الرسول َصلهى هللاُ َعلَ

 فً الصبلة.
حكً عن بعضهم أنه إنما تجب الصبلة علٌه ، علٌه السبلم ، فً العمر  لال ابن كثٌر:" 

مرة واحدة ، امتثاال ألمر اآلٌة ، ثم هً مستحبة فً كل حال ، وهذا هو الذي نصره الماضً 
ٌاض بعدما حكى اإلجماع على وجوب الصبلة علٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً الجملة. لال : ولد حكى الطبرانً ع

أن محمل اآلٌة على الندب ، وادعى فٌه اإلجماع. لال : ولعله فٌما زاد على المرة ، والواجب 
إلسبلم ، وشعار منه مرة كالشهادة له بالنبوة ، وما زاد على ذلن فمندوب ُمَرؼهب فٌه من سنن ا

 أهله.
للت : وهذا لول ؼرٌب ، فإنه لد ورد األمر بالصبلة علٌه فً أولات كثٌرة ، فمنها 

 :(ٔٔ)واجب ، ومنها مستحب على ما نبٌنه
فمنه : بعد النداء للصبلة ؛ للحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد.. عن عبد هللا بن عمرو بن  

 ٌمول : "إذا سمعتم مإذنا فمولوا مثل ما ٌمول ثم العاص ٌمول : إنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ًه صبلة صلى هللا علٌه بها عشرا ، ثم سلوا لً الوسٌلة ،  صلوا علً ؛ فإنه من صلى َعل
فإنها منزلة فً الجنة ال تنبؽً إال لعبد من عباد هللا ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سؤل 

 .(ٕٔ)لً الوسٌلة حلت علٌه الشفاعة"

                                                                                                                                                                      

 .ٕٖ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕ)
 .ٕٖ٘/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .ٕٖٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘)
 .ٓٙ٘/ٖالكشاؾ:  (ٙ)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (1)
 .ٕٖٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٓٔ)
 ما بعدها ]باختصار[. 5ٙٗ/ٙاظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
( ٖٗٔٙ( وسنن الترمذي برلم )ٖٕ٘( وسنن أبً داود برلم )1ٖٗ) ( وصحٌح مسلم برلم1ٙٔ/ٕالمسند )(ٕٔ)
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من ذلن : عند دخول المسجد والخروج منه : للحدٌث الذي رواه اإلمام أحمد ..عن و 
فاطمة بنت الحسٌن ، عن جدته فاطمة بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لالت : كان رسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم إذا دخل المسجد صلى على دمحم وسلم ولال : "اللهم اؼفر لً ذنوبً ، 

رحمتن". وإذا خرج صلى على دمحم وسلم ، ثم لال : "اللهم اؼفر لً  وافتح لً أبواب
 .(ٔ)ذنوبً ، وافتح لً أبواب فضلن"

ومن ذلن: الصبلة علٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً صبلة الجنازة : فإن السنة أن ٌمرأ فً التكبٌرة األولى  
وفً الثالثة ٌدعو للمٌت ، وفً فاتحة الكتاب ، وفً الثانٌة أن ٌصلً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، 

 الرابعة ٌمول : اللهم ال تحرمنا أجره ، وال تفتنا بعده.
عن الزهري : أخبرنً أبو أمامة بن سهل بن ُحنٌَؾ أنه أخبره رجل من 
أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص : "أن السنة فً الصبلة على الجنازة أن ٌكبر اإلمام ، ثم ٌمرأ بفاتحة 

تكبٌرة األولى سرا فً نفسه ثم ٌصلً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، وٌخلص الدعاء الكتاب بعد ال
 .(ٕ)للجنازة ، وفً التكبٌرات ال ٌمرأ فً شًء منها ، ثم ٌسلم سرا فً نفسه"

ومن ذلن: فً صبلة العٌد : عن علممة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذٌفة خرج علٌهم  
فمال لهم : إن هذا العٌد لد دنا ، فكٌؾ التكبٌر فٌه ؟ لال الولٌد بن عمبة ٌوما لبل العٌد، 

عبد هللا : تبدأ فتكبر تكبٌرة تفتتح بها الصبلة ، وتحمد ربن وتصلً على النبً صلى هللا 
علٌه وسلم ثم تدعو ، وتكبر وتفعل مثل ذلن ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلن ، ثم تكبر وتفعل 

م تموم فتمرأ وتحمد ربن وتصلً على النبً مثل ذلن ، ثم تمرأ ، ثم تكبر وتركع ، ث
ملسو هيلع هللا ىلص ثم تدعو وتكبر ، وتفعل مثل ذلن ، ثم تركع. فمال حذٌفة وأبو موسى : صدق أبو 

 .(ٖ)عبد الرحمن"
 ومن ذلن : أنه ٌُستََحّب ختم الدعاء بالصبلة علٌه ملسو هيلع هللا ىلص: 

السماء واألرض ، ال ٌصعد عن عمر بن الخطاب، لال : "الدعاء مولوؾ بٌن 
 .(ٗ)حتى تصلً على نبٌن"

وكذا رواه َرِزٌن بن معاوٌة فً كتابه مرفوعا ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الدعاء 
مولوؾ بٌن السماء واألرض ، ال ٌصعد حتى ٌصلى علً ، فبل تجعلونً َكؽَُمر الراكب 

 .(٘)، صلوا علً أول الدعاء وأوسطه وآخره"
ن جابر، لال : "لال لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تجعلونً كمدح الراكب ، وروي ع

إذا علك تعالٌمه أخذ لدحه فمؤله من الماء ، فإن كان له حاجة فً الوضوء توضؤ ، وإن 
كان له حاجة فً الشرب شرب وإال أهراق ما فٌه ، اجعلونً فً أول الدعاء ، وفً ، 

 . (ٙ)لدعاء"وسط الدعاء ، وفً آخر ا
ومن ذلن : دعاء المنوت : لما عن الحسن بن علً ، رضً هللا عنهما ، لال : "علهَمنً  

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كلمات ألولهن فً الوتر : "اللهم اهدنً فٌمن هدٌت ، وعافنً فٌمن 
عافٌت، وتولنً فٌمن تولٌت ، وبارن لً فٌما أعطٌت ، ولنً شر ما لضٌت ، فإنن 

 .(2)ً وال ٌمضى علٌن ، وإنه ال ٌَِذّل من والٌت تباركت ربنا وتعالٌت"تمض
                                                                                                                                                                      

 .(ٕ٘/ٕوسنن النسابً )
 .(1ٕٕ/ٙالمسند )(ٔ)
 .(2٘/ٗسنن النسابً )(ٕ)
، وانظر:السنن الكبرى للبٌهمً (11رواه إسماعٌل الماضً فً فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم ) (ٖ)
 ٓٔٗ/ٖ(:ص1ٙٔٙ)
 .(1ٙٗبرلم )سنن الترمذي (ٗ)
 .(٘٘ٔ/ٗذكره ابن األثٌر فً جامع األصول )(٘)
( "كشؾ األستار" من طرٌك ٖٙ٘ٔ( ورواه البزار فً مسنده برلم )ٖٓٔٔالمنتخب لعبد بن حمٌد برلم )(ٙ)

 .موسى بن عبٌدة به
 فهذا حدٌث ؼرٌب ، وموسى بن عبٌدة ضعٌؾ الحدٌث". :"2ٕٗ/ٙلال ابن كثٌر:

( 1ٕٗ/ٖ( وسنن النسابً )ٗٙٗ( وسنن الترمذي برلم )ٕ٘ٗٔبً داود برلم )( وسنن أ55ٔ/ٔالمسند )(2)



ٖٖٔ 
 

 ومن ذلن : أنه ٌستحب اإلكثار من الصبلة علٌه فً ٌوم الجمعة ولٌلة الجمعة : 
عن أوس بن أوس الثمفً ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا صلى هللا 

آدم ، وفٌه لبض ، وفٌه النفخة ، علٌه وسلم : "من أفضل أٌامكم ٌوم الجمعة ، فٌه خلك 
وفٌه الصعمة ، فؤكثروا علً من الصبلة فٌه ، فإن صبلتكم معروضة علً". لالوا : ٌا 

لال : "إن  -ٌعنً : ولد بلٌت  -رسول هللا ، وكٌؾ تعرض علٌن صبلتنا ولد أرمْت ؟ 
 .(ٔ)هللا حرم على األرض أن تؤكل أجساد األنبٌاء"

لى الخطٌب أن ٌصلً على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌوم الجمعة لال ابن كثٌر:"وهكذا ٌجب ع
على المنبر فً الخطبتٌن ، وال تصح الخطبتان إال بذلن ؛ ألنها عبادة ، وذكر هللا فٌها 
شرط، فوجب ذكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فٌها كاألذان والصبلة. هذا مذهب الشافعً وأحمد ، 

 .(ٕ)رحمهما هللا"
ه ٌستحب الصبلة والسبلم علٌه عند زٌارة لبره ، صلوات هللا وسبلمه ومن ذلن : أن 

 علٌه.
عن أبً هرٌرة ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ما من أحد ٌسلم علً إال َرّد هللا علً 

 .(ٖ)روحً ، حتى أرد علٌه السبلم"
بٌوتكم لُبُوًرا ، وال تجعلوا  عن أبً هرٌرة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تجعلوا
 .(ٗ)لبري عٌدا ، وصلوا علً ، فإن صبلتكم تبلؽنً حٌثما كنتم"

وروي عن علً بن الحسٌن بن علً : أن رجبل كان ٌؤتً كل ؼداة فٌزور لبر 
النبً ملسو هيلع هللا ىلص وٌصلً علٌه ، وٌصنع من ذلن ما اشتهر علٌه علً بن الحسٌن ، فمال له علً 

: ما ٌحملن على هذا ؟ لال : أحب السبلم على النبً ملسو هيلع هللا ىلص. فمال له علً بن  بن الحسٌن
الحسٌن : هل لن أن أحدثن حدٌثا عن أبً ؟ لال : نعم. فمال له علً بن الحسٌن : 
أخبرنً أبً ، عن جدي أنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تجعلوا لبري عٌدا ، وال 

 .(٘)بٌوتكم لبورا ، وصلوا علً وسلموا حٌثما كنتم فتبلؽنً صبلتكم وسبلمكم" تجعلوا
عن عبد هللا بن مسعود ، رضً هللا عنه ؛ أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "إن هلل مبلبكة 

 .(ٙ)سٌاحٌن فً األرض ، ٌبلؽونً من أمتً السبلم"
على النبً ملسو هيلع هللا ىلص : لما روي عن الماسم وٌستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبٌته أن ٌصلً  

بن دمحم بن أبً بكر الصدٌك لال : "كان ٌُإمر الرجل إذا فرغ من تلبٌته أن ٌصلً على 
 .(2)النبً ملسو هيلع هللا ىلص على كل حال"

عن وهب بن األجدع لال : "سمعت عمر بن الخطاب ٌمول : إذا لدمتم فطوفوا 
عند الممام ركعتٌن ، ثم ابتوا الصفا فموموا علٌه من حٌث ترون بالبٌت سبعا ، وصلوا 

البٌت ، فكبروا سبع تكبٌرات ، تكبًٌرا بٌن حمد هلل وثناء علٌه ، وصبلة على النبً صلى 
 .(1)هللا علٌه وسلم ، ومسؤلة لنفسن ، وعلى المروة مثل ذلن"

 ذكر هللا عند الذبح :ومن ذلن: استحباب الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص مع  

                                                                                                                                                                      

( والمستدرن 1ٗٔ/ٕ( وصحٌح ابن حبان )5٘ٓٔ( وصحٌح ابن خزٌمة )21ٔٔوسنن ابن ماجه برلم )
(ٖ/ٔ2ٔ). 
 .(ٖٙٙٔ( وسنن ابن ماجه برلم )5ٔ/ٖ( وسنن النسابً )2ٗٓٔ( وسنن أبً داود برلم )1/ٗالمسند )(ٔ)
 .2ٗٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٕ)
 .(ٕٔٗٓسنن أبً داود برلم )(ٖ)
 .(ٕٕٗٓسنن أبً داود برلم )(ٗ)
 فً إسناده رجل مبهم لم ٌَُسمه". ، :"2٘ٗ/ٙ. لال ابن كثٌر:(ٕٓفضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم )(٘)
 .(ٖٗ/ٖ( وسنن النسابً )ٔٗٗ/ٔالمسند )(ٙ)
 .(ٖٗٔ/ٕاألم ) رواه الشافعً : (2)
:" إسناد جٌد حسن 2ٙٗ/ٙ(. لال ابن كثٌر1ٔرواه الماضً إسماعٌل فً فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم )(1)

 .لوي"
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[ ، ٗلال ابن كثٌر:"واستؤنسوا بموله تعالى : } َوَرفَْعنَا لََن ِذْكَرن { ]الشرح : 
لال بعض المفسرٌن : ٌمول هللا تعالى : "ال أذكر إال ذكرت معً". وخالفهم فً ذلن 

، الجمهور ، ولالوا : هذا موطن ٌفرد فٌه ذكر الرب تعالى ، كما عند األكل ، والدخول 
 .(ٔ)والولاع وؼٌر ذلن ، مما لم ترد فٌه السنة بالصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

 ومن ذلن : أنه ٌستحب الصبلة علٌه عند طنٌن األذن: 
عن أبً رافع  لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إذا طنت أذن أحدكم فلٌذكرنً ولٌصل 

 .  (ٕ)نً بخٌر"علً ، َوْلٌَمُل : َذَكر هللا َمن ذكر
 . (ٖ)لال ابن كثٌر:"إسناده ؼرٌب ، وفً ثبوته نظر وهللا أعلم"

لال ابن كثٌر:" ولد استحب أهل الكتابة أن ٌكرر الكاتب الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص كلما كتبه 
، ولد ورد فً الحدٌث من طرٌك كادح بن رحمة ، عن نَْهَشل ، عن الضحان ، عن ابن عباس 

ًّ فً كتاب ، لم تزل الصبلة جارٌة له ما دام اسمً فً لال  : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من صلى عل
 .(ٗ)ذلن الكتاب"

ولد ذكر الخطٌب البؽدادي فً كتابه : "الجامع آلداب الراوي والسامع ، لال : رأٌت 
 من ؼٌر ذكر الصبلة علٌه بخط اإلمام أحمد بن حنبل ، رحمه هللا : كثٌرا ما ٌكتب اسم النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٘)كتابة ، لال : وبلؽنً أنه كان ٌصلً علٌه لفظا"
لال ابن كثٌر:"وأما الصبلة على ؼٌر األنبٌاء ، فإن كانت على سبٌل التبعٌة كما تمدم فً 
الحدٌث : "اللهم ، صل على دمحم وآله وأزواجه وذرٌته" ، فهذا جابز باإلجماع ، وإنما ولع 

لنزاع فٌما إذا أفرد ؼٌر األنبٌاء بالصبلة علٌهم :  فمال لابلون : ٌجوز ذلن ، واحتجوا بموله : } ا
ٌِْهْم َصلََواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمةٌ { ]البم ٌُْكْم َوَمبلبَِكتُهُ { ، وبموله } أُولَبَِن َعلَ رة : ُهَو الهِذي ٌَُصلًِّ َعلَ

ٌِهْم بَِها )[ ، وبموله تعالى } ُخْذ ِمْن أَ 2٘ٔ ُرُهْم َوتَُزّكِ ٌِْهْم إِنه ْٔمَواِلِهْم َصَدلَةً تَُطّهِ ( َوَصّلِ َعلَ
[ ، وبحدٌث عبد هللا بن أبً أْوفَى لال : كان رسول هللا صلى َٖٓٔصبلتََن َسَكٌن لَُهْم { ]التوبة : 

ته فمال : "اللهم هللا علٌه وسلم إذا أتاه لوم بصدلتهم لال : "اللهم صل علٌهم". وأتاه أبً بصدل
صل على آل أبً أوفى". أخرجاه فً الصحٌحٌن. وبحدٌث جابر : أن امرأته لالت : ٌا رسول 

ًه وعلى زوجً. فمال : "صلى هللا علٌِن وعلى زوجن"  .(ٙ)هللا ، صل َعلَ
ولال الجمهور من العلماء : ال ٌجوز إفراد ؼٌر األنبٌاء بالصبلة ؛ ألن هذا لد صار 

إذا ذكروا ، فبل ٌلحك بهم ؼٌرهم ، فبل ٌمال : "لال أبو بكر صلى هللا علٌه". أو :  شعارا لؤلنبٌاء
"لال علً صلى هللا علٌه". وإن كان المعنى صحٌحا ، كما ال ٌمال : "لال دمحم ، عز وجل" ، 
وإن كان عزٌزا جلٌبل ؛ ألن هذا من شعار ذكر هللا ، عز وجل. وحملوا ما ورد فً ذلن من 

                                                           

 .2ٙٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:   (ٔ)
، ترجمة ٗٓٔ/ٗ( ، والعمٌلى فى الضعفاء )٘ٙٔ، رلم 2ٔ( ، وابن السنى )ص 2٘ٔ/ٗأخرجه الحكٌم )(ٕ)

( 5ٕٕٕ، رلم 5/5ٕ( ، وفى األوسط )5٘1، رلم ٕٖٔ/ٔلال: لٌس له أصل، والطبرانى فى الكبٌر )( وٖٙٙٔ
( . وأخرجه أٌضا: ٘ٔٗ/ٙ( ، وابن عساكر )ٖٔٔ/ٙ( ، وابن عدى )ٗٓٔٔ، رلم ٕ٘ٗ/ٕ، وفى الصؽٌر )

ولد ( . ٕٖٔٔ، رلم ٕٖٖ/ٔ( ، والدٌلمى )2ٔ1، رلم 2ٖٗ/ٔ). ( ، والروٌانى11ٖٗ، رلم 1ٕٖ/5البزار )
( . والحدٌث عزاه الزٌلعى وابن كثٌر إلى ابن ٓٓ٘ٔ، رلم ٕٙٙ/ٖأورده ابن الجوزى فى الموضوعات )
( والعجلونى 2ٓ، رلم ٔٗ(. وضعؾ سنده السخاوى )ص 2ٔ٘/ٖخزٌمة. انظر )تخرٌج الكشاؾ للزٌلعى

(ٔ/ٔٔٓ) 
 .22ٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
( من طرٌك أحمد بن جعفر الهاشمً عن 55ٙٔوالترهٌب برلم )أخرجه أبو الماسم األصبهانً فً الترؼٌب (ٗ)

 .عن سلٌمان بن الربٌع عن كادح بن رحمة به
ولٌس هذا الحدٌث بصحٌح من وجوه كثٌرة ، ولد ُروي من حدٌث أبً هرٌرة ، وال  :"22ٗ/ٙلال ابن كثٌر: 

هبً شٌُخنا : أحسبه موضوعا. ([، لال الحافظ أبو عبد هللا الذٌٖٕٗصح أٌضا ]المعجم األوسط للطبرانً برلم )
 ولد ُروي نَحُوه عن أبً بكر ، وابن عباس. وال ٌصح من ذلن شًء، وهللا أعلم".

 .( ثم لال عمبه : "ولد خالفه ؼٌره من األبمة المتمدمٌن فً ذلن2ٕٔ/ٔالجامع ألخبلق الراوي )(٘)
 .1ٕأخرجه أبو داود فً الوتر باب (ٙ)
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ة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم ٌثبت شعارا آلل أبً أوفى ، وال لجابر وامرأته. وهذا الكتاب والسن
 مسلن حسن.

ولال آخرون : ال ٌجوز ذلن ؛ ألن الصبلة على ؼٌر األنبٌاء لد صارت من شعار أهل 
 األهواء ، ٌصلون على من ٌعتمدون فٌهم ، فبل ٌمتدى بهم فً ذلن ، وهللا أعلم.

ذلن : هل هو من باب التحرٌم ، أو الكراهة التنزٌهٌة ، أو  ثم اختلؾ المانعون من
خبلؾ األولى ؟ على ثبلثة ألوال ، حكاه الشٌخ أبو زكرٌا النووي فً كتاب األذكار. ثم لال : 
والصحٌح الذي علٌه األكثرون أنه مكروه كراهة تنزٌه ؛ ألنه شعار أهل البدع ، ولد نهٌنا عن 

فٌه نهً ممصود. لال أصحابنا : والمعتمد فً ذلن أن الصبلة شعارهم ، والمكروه هو ما ورد 
صارت مخصوصة فً اللسان باألنبٌاء ، صلوات هللا وسبلمه علٌهم ، كما أن لولنا : "عز 
وجل" ، مخصوص باهلل سبحانه وتعالى ، فكما ال ٌمال : "دمحم عز وجل" ، وإن كان عزٌزا 

هللا علٌه". هذا لفظه بحروفه. لال : وأما السبلم صلى  -أو : علً  -جلٌبل ال ٌمال : "أبو بكر 
فمال الشٌخ أبو دمحم الُجَوٌنً من أصحابنا : هو فً معنى الصبلة ، فبل ٌستعمل فً الؽابب ، وال 
ٌفرد به ؼٌر األنبٌاء ، فبل ٌمال : "علً علٌه السبلم" ، وسواء فً هذا األحٌاء واألموات ، وأما 

بلم علٌكم ، أو سبلم علٌن ، أو السبلم علٌن أو علٌكم. وهذا الحاضر فٌخاطب به ، فٌمال : س
 .(ٔ)مجمع علٌه. انتهى ما ذكره

: ولد ؼلب هذا فً عبارة كثٌر من النساخ للكتب ، أن ٌفرد علً ،  -ابن كثٌر-للت
رضً هللا عنه ، بؤن ٌمال : "علٌه السبلم" ، من دون سابر الصحابة ، أو : "كرم هللا وجهه" 

ن معناه صحٌحا ، لكن ٌنبؽً أن ٌَُساوى بٌن الصحابة فً ذلن ؛ فإن هذا من باب وهذا وإن كا
التعظٌم والتكرٌم ، فالشٌخان وأمٌر المإمنٌن عثمان بن عفان أولى بذلن منه ، رضً هللا عنهم 

 أجمعٌن.
لال ابن عباس : " ال تصلوا على أحد إال على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، ولكن ٌدعى للمسلمٌن 

 .(ٕ)والمسلمات باالستؽفار"
وروي عن جعفر بن بَْرلان لال : "كتب عمر بن عبد العزٌز ، رحمه هللا : أما بعد ، 
فإن أناسا من الناس لد التمسوا الدنٌا بعمل اآلخرة ، وإن ناسا من المصاص لد أحدثوا فً 

، فإذا جاءن كتابً هذا فُمْرهم أن الصبلة على خلفابهم وأمرابهم عْدَل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(ٖ)تكون صبلتهم على النبٌٌن ودعاإهم للمسلمٌن عامة ، وٌدعوا ما سوى ذلن"

عن نُبٌَه بن وهب ؛ أن كعبا دخل على عابشة ، رضً هللا عنها ، فذكروا رسول هللا 
حتى ٌحفوا بالمبر ٌضربون ملسو هيلع هللا ىلص فمال كعب : ما من فجر ٌطلع إال نزل سبعون ألفا من المبلبكة 

بؤجنحتهم وٌصلون على النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، سبعون ألفا باللٌل ، وسبعون ألفا بالنهار ، حتى إذا انشمت 
 .(٘)"(ٗ)عنه األرض خرج فً سبعٌن ألفا من المبلبكة ٌزفونه"

لتسلٌم، وال ٌمتصْر على إذا صلهى على النبً ملسو هيلع هللا ىلص فلٌجمْع بٌن الصبلة وا لال النووي:"
 .(ٙ)أحدهما. فبل ٌمل: " صلّى هللا علٌه " فمط، وال " علٌه السبلم " فمط"

لال ابن كثٌر: وهذا الذي لاله النووي " منتزع من هذه اآلٌة الكرٌمة ، وهً لوله : } ٌَا 
ٌِْه َوَسلُِّموا تَْسِلًٌما { ، فاألولى   .(2)أن ٌمال : ملسو هيلع هللا ىلص تسلٌما"أٌََُّها الهِذٌَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَ

 ومن فوابد اآلٌات: بٌان ما ٌتعرض له من ٌإذي هللا ورسوله من ؼضب وعذاب. -ٕ

                                                           

 .(ٓٙٔ،  5٘ٔاألذكار ص )انظر:  (ٔ)
 .(2٘رواه اسماعٌل الماضً فً فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم ) (ٕ)
 .(2ٙرواه الماضً إسماعٌل فً فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم ) (ٖ)
 .(ٕٓٔرواه الماضً إسماعٌل فً فضل الصبلة على النبً ملسو هيلع هللا ىلص برلم )(ٗ)
 .25ٗ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (٘)
 .2ٔٔاالذكار:  (ٙ)
 .25ٗ/ٙانظر: تفسٌر ابن كثٌر:  (2)
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بٌان ممدار ما ٌتحمله من ٌإذي المإمنٌن والمإمنات بالمول فٌنسب إلٌهم ما لم ٌمولوا ومنها:  -ٖ
 انتهان عرض.أو لم ٌفعلوا وٌإذٌهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو 

وجوب تؽطٌة المإمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إال ما كان من عٌن ترى بها ومنها:  -ٗ
ً على وجهها  الطرٌك، والٌوم بوجود األلمشة الرلٌمة ال حاجة إلى إبداء العٌن إذ تسبل لماشا

 فٌستر وجهها وترى معه الطرٌك واضحاً والحمد هلل.
 
 

 المرآن
ُمنَافِمُوَن َوالَِّذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة لَنُْغِرٌَنََّن بِِهْم ثُمَّ اَل }لَئِْن لَْم ٌَْنتَِه الْ 

ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِاًل )ٌَُٓٙجاِوُرونََن فٌَِها إاِلَّ لَِلٌاًل ) ({ ]األحزاب : ٔٙ( َمْلعُونٌَِن أَ
ٙٓ-ٙٔ ] 

  التفسٌر:
لبن لم ٌكؾه الذٌن ٌضمرون الكفر وٌظهرون اإلٌمان والذٌن فً للوبهم شن ورٌبة، والذٌن 
ٌنشرون األخبار الكاذبة فً مدٌنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن لبابحهم وشرورهم، لنسلِّطنهن علٌهم، ثم ال 

دوا فٌه أُِسروا ولُتِّلوا ٌسكنون معن فٌها إال زمنًا للٌبل. مطرودٌن من رحمة هللا، فً أي مكان ُوجِ 
 تمتٌبل ما داموا ممٌمٌن على النفاق ونشر األخبار الكاذبة بٌن المسلمٌن بؽرض الفتنة والفساد.

لوله تعالى:}لَبِْن لَْم ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُوَن َوالهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة{  
لبن لم ٌكؾه الذٌن ٌضمرون الكفر وٌظهرون اإلٌمان والذٌن فً للوبهم  [، أي:"ٓٙ]األحزاب : 

 .(ٔ)شن ورٌبة، والذٌن ٌنشرون األخبار الكاذبة فً مدٌنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن لبابحهم وشرورهم"
لبن لم ٌنته أهل النفاق الذٌن ٌستسرون بالكفر وٌظهرون اإلٌمان  لال الطبري: ٌمول:" 

}والذٌن فً للوبهم{ رٌبة من شهوة الزنا وحب الفجور،  وأهل اإلرجاؾ فً المدٌنة بالكذب 
 .(ٕ)والباطل"

المعنى: لبن لم ٌنته المنافمون عن عداوتهم وكٌدكم، والفسمة عن  لال الزمخشري:"
 .(ٖ)فون من أخبار السوء"فجورهم، والمرجفون عما ٌإل

 .(ٗ)" ٌمول: لبن لم ٌنتهوا عن الفجور واإلرجاؾ والنفاق"لال مماتل: 
أهل التفسٌر على أن األوصاؾ الثبلثة لشًء واحد، كما روى سفٌان بن  لال المرطبً:" 

المنافمون والذٌن فً للوبهم مرض والمرجفون فً »}سعٌد عن منصور عن أبً رزٌن لال: 
 .(٘)"، ٌعنً: أنهم لد جمعوا هذه األشٌاء«المدٌنة{، لال: هم شً واحد

 [، لوالن:ٓٙوَن{ ]األحزاب : لوله تعالى:} لَبِْن لَْم ٌَْنتَِه اْلُمنَافِمُ وفً  
 .(ٙ)أحدهما : عن إٌذاء نساء المسلمٌن. لاله الكلبً

 .(1)، واختاره البؽوي(2)الثانً : عن إظهار ما فً للوبهم من النفاق، لاله الحسن ولتادة، ومماتل
 .(1)البؽوي

 .(5)هإالء صنؾ من المنافمٌن" لال ابن زٌد:" 
 [، لوالن:َٓٙمَرٌض{ ]األحزاب :  لوله تعالى:}َوالهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهمْ وفً  

                                                           

 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٔ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (ٖ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (٘)
 .ٕٗٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (ٙ)
 .1ٓ٘/ٖ: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: انظر (2)
 .22ٖ/ٙتفسٌر البؽوي: (1)
 .2ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
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، (٘)، وابن زٌد(ٗ)، وأبو صالح(ٖ)، والسدي(ٕ)، ولتادة(ٔ)أحدهما : أنهم الزناة، لاله عكرمة
 .(ٙ)ومماتل

 .(2)كانوا مإمنٌن، وكان فً أنفسهم أن ٌزنوا" ولال عطاء:" 
 .(1)"}والذٌن فً للوبهم مرض{: الفجور وهم الزناة"لال مماتل: 
أهل الزنا من أهل النفاق الذٌن ٌطلبون النساء فٌبتؽون الزنا. ولرأ: }فبل  زٌد:"لال ابن  

تخضعن بالمول فٌطمع الذي فً للبه مرض{،  لال: والمنافمون أصناؾ عشرة فً براءة، لال: 
 .(5)فالذٌن فً للوبهم مرض صنؾ منهم مرض من أمر النساء"

ثل نفاق عبد هللا بن نبتل، ومالن بن كان النفاق على ثبلثة وجوه. نفاق م لال السدي:" 
داعس، فكان هإالء وجوها من وجوه األنصار، فكانوا ٌستحبون أن ٌؤتوا الزنا ٌصونون بذلن 
أنفسهم، }والذٌن فً للوبهم مرض{، لال: الزنا إن وجدوه عملوه، وإن لم ٌجدوه لم ٌبتؽوه. ونفاق 

 .(ٓٔ)"ون النساءٌكابرون النساء مكابرة، وهم هإالء الذٌن كانوا ٌكابر
فً رواٌة -، وعكرمة (ٕٔ)، وعطاء(ٔٔ)الثانً : أصحاب الفواحش والمبابح ، لاله سلمة بن كهٌل

 .(ٖٔ)-أخرى
 .(ٗٔ)معنى المولٌن متمارب" لال المرطبً:" 
 [، ثبلثة ألوال:ٓٙلوله تعالى:}َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَِة{ ]األحزاب : وفً  

 .(٘ٔ)النساء وٌتعرضون لهن ، لاله السديأحدها : أنهم الذٌن ٌكاثرون 
الثانً : أنهم الذٌن ٌذكرون من األخبار ما ٌضعؾ به للوب المإمنٌن وتموى به للوب المشركٌن 

 .(1ٔ)، ومماتل(2ٔ)، وٌحٌى بن سبلم(ٙٔ)لاله لتادة
ٌعنً: المنافمٌن كانوا ٌخبرون المإمنٌن بالمدٌنة بما ٌكرهون من  لال مماتل:" 
 .(5ٔ)"عدوهم

اإلرجاؾ: الكذب الذي كان نافمه أهل النفاق، وكانوا ٌمولون: أتاكم عدد  لتادة:" لال 
وعدة. وذكر لنا أن المنافمٌن أرادوا أن ٌظهروا ما فً للوبهم من النفاق، فؤوعدهم هللا بهذه اآلٌة 

ٌة لوله: }لبن لم ٌنته المنافمون والذٌن فً للوبهم مرض ... { اآلٌة، فلما أوعدهم هللا بهذه اآل
 .(ٕٓ)كتموا ذلن وأسروه"

                                                           

 .ٕ٘/ٖ(:ص1ٖٕٔ(، )1ٖٕٓ، وتفسٌر عبدالرزاق)2ٕٖ-ٕٖٙ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٔ)
 .2ٕٖ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٕ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (٘)
 .1ٓ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225٘ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1)
 .2ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (5)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٗٗ/ٗوالعٌون:  انظر: النكت (ٔٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(::ص225ٗٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(::ص225ٖٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٗٔانظر: تفسٌر المرطبً:  (ٗٔ)
 .ٕٗٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘ٔ)
 .2ٕٖ/ٕٓانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙٔ)
 .2ٖ5/ٕانظر: تفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (2ٔ)
 .1ٓ٘/ٖانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (1ٔ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (5ٔ)
 .2ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٓ)
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 .(ٔ)هم أهل النفاق أٌضا الذٌن ٌرجفون برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبالمإمنٌن" لال ابن زٌد:" 
ٌعنً: المنافمٌن ٌرجفون بالنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ٌمولون: ٌهلن دمحم  لال ٌحٌى:" 

 .(ٕ)وأصحابه"
"جاء األعداء" و"جاءت الحروب" ، وهو كذب  ٌعنً : الذٌن ٌمولون : لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"وافتراء

أي: المخوفون المرهبون األعداء، المحدثون بكثرتهم ولوتهم، وضعؾ  لال السعدي:" 
المسلمٌن، ولم ٌذكر المعمول الذي ٌنتهون عنه، لٌعم ذلن، كل ما توحً به أنفسهم إلٌهم، 
وتوسوس به، وتدعو إلٌه من الشر، من التعرٌض بسب اإلسبلم وأهله، واإلرجاؾ بالمسلمٌن، 

بالسوء والفاحشة، وؼٌر ذلن من المعاصً الصادرة، من وتوهٌن لواهم، والتعرض للمإمنات 
 .(ٗ)أمثال هإالء"
 . (٘): التماس الفتنة ، لاله ابن عباس«اإلرجاؾ»الثالث : أن 

 .(ٙ)لال الماوردي:"وسمٌت األراجٌؾ الضطراب األصواب بها وإفاضة الناس فٌها"
الرجؾ: االضطراب الشدٌد، ٌمال: رجفت األرض ورجؾ البحر، وبحر  لال الراؼب:"

اِجفَة{]النازعات:  [، }ٌَْوَم تَْرُجُؾ اأْلَْرُض ٙرجاؾ. لال تعالى: }ٌَْوَم تَْرُجُؾ الره
ْجفَة{ ]األعراؾ: َٗٔواْلِجبال{]المزمل:  [ ، واإلرجاؾ: إٌماع الرجفة، إما 21[ ، }فَؤََخَذتُْهُم الره

 .(2)ا بالمول، لال تعالى: }َواْلُمْرِجفُوَن فًِ اْلَمِدٌنَة{، وٌمال: األراجٌؾ: مبللٌح الفتن"بالفعل، وإم
المرجفون: ناس كانوا ٌرجفون بؤخبار السوء عن سراٌا رسول هللا  لال الزمخشري:"

ملسو هيلع هللا ىلص، فٌمولون: هزموا ولتلوا، وجرى علٌهم كٌت وكٌت، فٌكسرون بذلن للوب المإمنٌن. ٌمال: 
أرجؾ بكذا، إذا أخبر به على ؼٌر حمٌمة، لكونه خبرا متزلزال ؼٌر ثابت، من الرجفة وهً 

 .(1)الزلزلة"
لوله تعالى: }لَبِْن لَْم ٌَْنتَِه اْلُمنافِمُوَن َوالهِذٌَن فًِ لُلُوبِِهْم َمَرٌض{،]اآلٌة:  الهراسً:"لال 

 .(5)[. فٌه دلٌل على تحرٌم اإلٌذاء باإلرجاؾ"ٓٙ
 .(ٓٔ)[، أي:" لنسلِّطنهن علٌهم"ٓٙلوله تعالى:}لَنُْؽِرٌَنهَن بِِهْم{ ]األحزاب :  
 .(ٔٔ)على لتلهم" "ٌمول: لنحملنن لال مماتل: 
 .(ٕٔ)ٌمول: لنسلطنن علٌهم ولنحرشنن بهم" لال الطبري:" 

لنؤمرنن بؤن تفعل بهم األفاعٌل التً تسوءهم وتنوإهم، فسمى ذلن  لال الزمخشري:"
 .(ٖٔ)إؼراء، وهو التحرٌش على سبٌل المجاز"

 .(ٗٔ)أي: لنسلطنن علٌهم فتستؤصلهم بالمتل" لال المرطبً:"
أي: نؤمرن بعموبتهم ولتالهم، ونسلطن علٌهم، ثم إذا فعلنا ذلن، ال طالة  لال السعدي:" 

 .(ٔ)لهم بن، ولٌس لهم لوة وال امتناع"

                                                           

 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .2ٖ5/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٖ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٗٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٗٗ/ٗانظر: النكت والعٌون:  (٘)
 .ٕٗٗ/ٗالنكت والعٌون:  (ٙ)
 .ٖٗٗالمفردات فً ؼرٌب المرآن:  (2)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .ٖٓ٘/ٗأحكام المرآن:  (5)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٓٔ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (ٖٔ)
 .ٕٙٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٗٔ)
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 .(ٕ)ٌمول: لنسلطنن علٌهم" لال ابن عباس:" 
 .(ٖ)أي: لنحملنن علٌهم لنحرشنن بهم" لال لتادة:" 
 .(ٗ)"ٌمول: لنعلمنن بهم لال السدي:" 
[. ولال 2ٖبهم، فمٌل له}َجاِهِد اْلُكفهاَر َواْلُمنَافِِمٌن{ ]التوبة : لال المفسرون: "ولد أؼري  

 .(ٙ)"(٘)«اخرج ٌا فبلن من المسجد فانن منافك. لم ٌا فبلن فانن منافك»ٌوم جمعة:
[، أي:" ثم ال ٌسكنون معن ٓٙلوله تعالى:}ثُمه اَل ٌَُجاِوُرونََن فٌَِها إاِله لَِلٌبًل{ ]األحزاب :  
 .(2)زمنًا للٌبل"فٌها إال 
ٌمول: ثم لننفٌنهم عن مدٌنتن فبل ٌسكنون معن فٌها إال للٌبل من المدة  لال الطبري:" 

 .(1)واألجل، حتى تنفٌهم عنها فنخرجهم منها"
 .(5)أي: فً المدٌنة، إال ولتا للٌبل" لال السمعانً:" 

ثم بؤن تضطرهم إلى طلب الجبلء عن المدٌنة، وإلى أن ال ٌساكنون  لال الزمخشري:"
، ألن الجبلء «ثم»فٌها إال زمنا للٌبل رٌثما ٌرتحلون وٌلتمطون أنفسهم وعٌاالتهم، وإنما عطؾ بـ

عن األوطان كان أعظم علٌهم وأعظم من جمٌع ما أصٌبوا به، فتراخت حاله عن حال 
 .(ٓٔ)المعطوؾ علٌه"

أي: ال ٌجاورونن فً المدٌنة إال للٌبل بؤن تمتلهم أو تنفٌهم، وهذا فٌه  لال السعدي:" 
دلٌل، لنفً أهل الشر، الذٌن ٌتضرر بإلامتهم بٌن أظهر المسلمٌن، فإن ذلن أحسم للشر، وأبعد 

 .(ٔٔ)منه"
 .(ٕٔ)عن لتادة: "}ثم ال ٌجاورونن فٌها إال للٌبل{، أي: بالمدٌنة" 
 .(ٖٔ)فٌها إال ٌسٌرا، حتى ٌهلكوا"ال ٌجاورونن لال ابن عباس:" 
 .(ٗٔ)[، أي:" مطرودٌن من رحمة هللا"ٔٙلوله تعالى:}َمْلعُونٌَِن{ ]األحزاب :  
 .(٘ٔ)ٌمول: " مطرودٌن منفٌٌن" لال الطبري: 
 .(ٙٔ)" ونجعلهم }ملعونٌن أٌنما ثمفوا{، فؤوجب لهم اللعنة على كل حال"لال مماتل: 

                                                                                                                                                                      

 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبرٌن  (ٕ)
 .1ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبرٌن  (ٖ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
عن ابن عباس فً لول هللا: }وممن " 12ٓٔ/ٙ(:صٖٖٓٓٔ، وابن ابً حاتم)ٔٗٗ/ٗٔأخرجه الطبري: (٘)

حولكم من األعراب منافمون ومن أهل المدٌنة مردوا على النفاق{ ، إلى لوله: }عذاب عظٌم{، لال: لام رسول 
. فؤخرج من المسجد فإنن منافك. اخرج، ٌا فبلن، فإنن منافكهللا ملسو هيلع هللا ىلص خطٌبا ٌوم الجمعة، فمال: اخرج ٌا فبلن، 

أنه لم ٌشهد الجمعة، وظن أن  فضحهم. فلمٌهم عمر وهم ٌخرجون من المسجد، فاختبؤ منهم حٌاء ناسا منهم،
الناس لد انصرفوا، واختبؤوا هم من عمر، ظنوا أنه لد علم بؤمرهم. فجاء عمر فدخل المسجد، فإذا الناس لم 

م! فهذا العذاب األول، حٌن ٌصلوا، فمال له رجل من المسلمٌن: أبشر، ٌا عمر، فمد فضح هللا المنافمٌن الٌو
 .أخرجهم من المسجد. والعذاب الثانً، عذاب المبر"

 .الخبر إسناده واه، ألجل حسٌن بن عمرو العنمزي عن أسباط عن السدي عن أبً مالن عن ابن عباس به
 .1ٗٗ/ٖحكاه ابن الجوزي فً زاد المسٌر:  (ٙ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (2)
 .1ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (1)
 .1ٖٓ/ٗتفسٌر السمعانً:  (5)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (ٓٔ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٔٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٕرواه عنه الفراء فً معانً المرآن:  (ٖٔ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (٘ٔ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٙٔ)
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 .(ٔ)حال"عن لتادة: "}ملعونٌن{، على كل  
ثم لال: }ملعونٌن{ ثم فصله فً اآلٌة }أٌنما ثمفوا{ ٌعملون هذا العمل  لال السدي:" 

 .(ٕ)"مكابرة النساء
 .(ٖ)"أي: الحكم فٌهم هذا على جهة األمر به لال البؽوي:" 
}َمْلعُونٌَِن{ حال منهم فً مدة إلامتهم فً المدٌنة مدة لرٌبة مطرودٌن  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٗ)مبعدٌن"
}ملعونٌن{: منصوب على الحال، المعنى: ال ٌجاورونن إال وهم  لال الزجاج:" 

ملعونون، وال ٌجوز أن ٌكون }ملعونٌن{ منصوبا بما بعد }أٌنما{، ال ٌجوز أن تمول: ملعونا أٌنما 
 .(٘)ثمؾ أخذ زٌد ٌضرب، ألن ما بعدما حروؾ الشرط ال ٌعمل فٌما لبلها "

لوله: }ملعونٌن{: منصوبة على الشتم، وعلى الفعل أي ال ٌجاورونن فٌها  لال الفراء:" 
الَةَ اْلَحَطِب{ ]المسد :  [، لمن ٗإال ملعونٌن، والشتم على االستبناؾ، كما لال: }َواْمَرأَتُهُ َحمه

 .(ٙ)نصبه"
}ملعونٌن{: نصب على الشتم أو الحال، أى: ال ٌجاورونن إال لال الزمخشري:"

حرؾ االستثناء على الظرؾ والحال معا، كما مر فً لوله }إاِله أَْن ٌُْإَذَن لَُكْم إِلَى  ملعونٌن، دخل
ٌَْر نَاِظِرٌَن إِنَاه{ ]األحزاب :  [، وال ٌصح أن ٌنتصب عن :}أخذوا{، ألن ما بعد كلمة َٖ٘طعَاٍم َؼ

اه. ال الشرط ال ٌعمل فٌما لبلها. ولٌل: فً }للٌبل{ وهو منصوب على الحال أٌضا. ومعن
 .(2)ٌجاورونن إال ألبلء أذالء ملعونٌن"

ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِبًل{ ]األحزاب :   أٌنما وجدوا [، أي:" ٔٙلوله تعالى:}أَ
 .(1)"وأُدركوا أُخذوا على وجه الؽلبة والمهر ثم لُتِّلوا لكفرهم باهلل تمتٌبل

  .(5)ٌمول: " مطرودٌن منفٌٌن" لال الطبري: 
 .(ٓٔ)" ٌمول: حٌثما لموا من األرض أخذوا ولتلوا لكفرهم باهلل تمتٌل"لال مماتل: 
ٌْنََما ثُِمفُوا{ أي : وجدوا ، }أُِخذُوا{ لذلتهم وللتهم، }َولُتِّلُوا تَْمتٌِبل{" لال ابن كثٌر:"  }أَ

(ٔٔ). 
أٌن وجدوا، ال ٌحصل لهم أمن، وال ٌمر لهم لرار، ٌخشون أن ٌمتلوا،  لال السعدي:أي:" 

 .(ٕٔ)أو ٌحبسوا، أو ٌعالبوا"
 .(ٖٔ)عن لتادة: " إذا هم أظهروا النفاق" 
ٌْنََما ثُِمفُوا أُِخذُوا َولُتِّلُوا تَْمتٌِبًل{، لال النحاس:لوله:  فهذا فٌه معنى األمر بمتلهم وأخذهم  "}أَ

أي هذا حكمهم وهذا أمرهم أن ٌإخذوا وٌمتلوا إذ كانوا ممٌمٌن على النفاق واإلرجاؾ. وفً 

                                                           

 .1ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .22ٖ/ٙتفسٌر البؽوي:  (ٖ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٗ)
 .ٖٕٙ/ٗمعانً المرآن:  (٘)
 .ٖٓ٘-5ٖٗ/ٕمعانً المرآن:  (ٙ)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (2)
 .5ٗٗ/ٕصفوة التفاسٌر:  (1)
 .1ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (5)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (ٕٔ)
 .1ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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، فهذا فٌه معنى األمر كاآلٌة سواء. وهذا من (ٔ)«خمس ٌمتلن فً الحرم»الحدٌث عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٕ)من أحسن ما لٌل"

م فً المرآن لٌس ٌعمل به. لو أن رجبل أو أكثر من ذلن التصوا هذا حك لال السدي:" 
أثر امرأة فؽلبوها على نفسها، ففجروا بها كان الحكم فٌهم ؼٌر الجلد والرجم أن ٌإخذوا 

 .(ٖ)"فتضرب أعنالهم
 

 المرآن
ِ تَْبِدٌاًل ) ِ فًِ الَِّذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل َولَْن تَِجَد ِلُسنَِّة َّللاَّ  [ ٕٙ({ ]األحزاب : ٕٙ}ُسنَّةَ َّللاَّ

 التفسٌر: 
 -أٌها النبً-سنة هللا وطرٌمته فً منافمً األمم السابمة أن ٌإَسروا وٌُمَتهلوا أٌنما كانوا، ولن تجد 

 لطرٌمة هللا تحوٌبل وال تؽًٌٌرا.
ِ فًِ الهِذٌَن َخلَْوا ِمْن لَْبُل{ ]األحزاب :   [، أي:" سنة هللا وطرٌمته ٕٙلوله تعالى:}ُسنهةَ َّللاه

هلوا أٌنما كانوا"  .(ٗ)فً منافمً األمم السابمة أن ٌإَسروا وٌُمَت
" هكذا كانت سنة هللا فً أهل بدر: المتل، وهكذا سنة هللا فً هإالء الزناة لال مماتل: 

 .(٘)جفٌن: المتل، إن لم ٌنتهوا"وفً المر
}سنة هللا فً الذٌن خلوا من لبل{ هإالء المنافمٌن الذٌن فً مدٌنة  لال الطبري: ٌمول:" 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص معه من ضرباء هإالء المنافمٌن، إذا هم أظهروا نفالهم أن ٌمتلهم تمتٌبل وٌلعنهم 
 .(ٙ)لعنا كثٌرا"

المعنى: سن هللا فً الذٌن ٌنافمون األنبٌاء وٌرجفون بهم أن ٌمتلوا حٌثما  لال الزجاج:" 
 .(2)ثمفوا"

 .(1)أى: سن هللا فً الذٌن ٌنافمون األنبٌاء أن ٌمتلوا حٌثما ثمفوا" لال الزمخشري:"
أي: سن هللا ذلن فً األمم الماضٌة، وهو أن ٌمتل الذٌن نافموا األنبٌاء  لال البٌضاوي:"

 .(5)نهم باإلرجاؾ ونحوه أٌنما ثمفوا"وسعوا فً وه
أي: سن هللا عز وجل فٌمن أرجؾ باألنبٌاء وأظهر نفاله أن ٌإخذ  لال المرطبً:"

 .(ٓٔ)وٌمتل"
أي : هذه سنته فً المنافمٌن إذا تمردوا على نفالهم وكفرهم ولم ٌرجعوا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٔٔ)عما هم فٌه ، أن أهل اإلٌمان ٌسلطون علٌهم وٌمهرونهم"
أن من تمادى فً العصٌان، وتجرأ على األذى، ولم ٌنته منه، فإنه ٌعالب  لال السعدي:" 

 .(ٕٔ)عموبة بلٌؽة"
 .(ٖٔ)ٌمول: هكذا سنة هللا فٌهم إذا أظهروا النفاق" لال لتادة:" 

                                                           

 .«والحرم: الؽراب والحدأة والحٌة والعمرب والكلب العمور خمس ٌمتلن فً الحل» الحدٌث: (ٔ)
 .(ٖٕٓ/ ٙ. أحمد فً مسنده )1ٖرواه النسابً فً كتاب المناسن باب 

 .ٕٕٗ/ٖإعراب المرآن:  (ٕ)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٗ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .5ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .2ٖٕ/ٗمعانً المرآن:  (2)
 .ٔٙ٘/ٖالكشاؾ:  (1)
 .5ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (5)
 .2ٕٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (ٔٔ)
 .2ٔٙالسعدي:  تفسٌر (ٕٔ)
 .5ٕٖ/ٕٓأخرجه الطبري:  (ٖٔ)
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 .(ٔ)"كذلن كان ٌفعل بمن مضى من األمم لال السدي:" 
 .(ٕ)أي: من أظهر الشرن لتل، وهذا إذا أمر النبٌون بالجهاد" لال ٌحٌى:" 
ِ تَْبِدٌبًل{ ]األحزاب :    -أٌها النبً-[، أي:" ولن تجد ٕٙلوله تعالى:}َولَْن تَِجَد ِلُسنهِة َّللاه

  .(ٖ)لطرٌمة هللا تحوٌبل وال تؽًٌٌرا"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ولن تجد ٌا دمحم لسنة هللا التً سنها فً  لال الطبري: " 

 .(ٗ)خلمه تؽٌٌرا، فؤٌمن أنه ؼٌر مؽٌر فً هإالء المنافمٌن سنته"
 .(٘)حك فى أمر المتل" -عز وجل -" ٌعنً: تحوٌبل، ألن لولهلال مماتل: 

 .(ٙ)ألنه ال ٌبدلها وال ٌمدر أحد أن ٌبدلها" }ولن تجد لسنة هللا تبدٌبل{، لال البٌضاوي:"
 .(2)أي : وسنة هللا فً ذلن ال تبدل وال تؽٌر" لال ابن كثٌر:" 
أي: تؽًٌٌرا، بل سنته تعالى وعادته، جارٌة مع األسباب الممتضٌة  لال السعدي:" 
 .(1)ألسبابها"
فمن كابر امرأة على نفسها فؽلبها فمتل، فلٌس على لاتله دٌة، ألنه  لال السدي:" 

 .(5)"مكابر
لال المهدوي: وفً اآلٌة دلٌل على جواز ترن إنفاذ الوعٌد، والدلٌل على  لال المرطبً:" 

ذلن بماء المنافمٌن معه حتى مات. والمعروؾ من أهل الفضل إتمام وعدهم وتؤخٌر 
 .(ٓٔ)وعٌدهم"

 [:ٕٙ-ٓٙاآلٌات:]فوابد 
 التندٌد بالمنافمٌن وتهدٌدهم بإمضاء سنة هللا تعالى فٌهم إذا لم ٌتوبوا. -ٔ
مشروعٌة إبعاد أهل الفساد من المدن اإلسبلمٌة أو ٌتوبوا بترن الفساد واإلفساد، وخاصة  -ٕ

 المدٌنة النبوٌة الشرٌفة.
األحوال والظروؾ بل ٌبمى كما هو ال بٌان ما كان من األشٌاء من لبل السنن ال ٌتبدل بتبدل  -ٖ

 ٌبدله هللا تعالى وال ٌؽٌره.
نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على 

 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

انتهى الجزء الثامن والعشرون من التفسٌر، وٌلٌه الجزء التاسع والعشرون بإذن هللا، 
 .«األحزاب»( من سورة ٖٙتفسٌر اآلٌة ) وبداٌته
 
 
 

                                                           

 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٖ5/ٕتفسٌر ٌحٌى بن سبلم:  (ٕ)
 .ٕٙٗالتفسٌر المٌسر:  (ٖ)
 .5ٕٖ/ٕٓتفسٌر الطبري:  (ٗ)
 .1ٓ٘/ٖتفسٌر مماتل بن سلٌمان:  (٘)
 .5ٖٕ/ٗتفسٌر البٌضاوي:  (ٙ)
 .1ٖٗ/ٙتفسٌر ابن كثٌر:  (2)
 .2ٔٙتفسٌر السعدي:  (1)
 .ٖٙ٘ٔ/ٓٔ(:ص225ٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٗٔتفسٌر المرطبً:  (ٓٔ)


